MARIPOSA, feitelijke vereniging zonder winstoogmerk.
Akkerstraat 66
2950 Kapellen

Privacyverklaring:
Bijna dagelijks geeft u persoonlijke informatie prijs aan de buitenwereld: wanneer u een klantenkaart
vraagt bij de supermarkt, zich inschrijft voor een danscursus of meedoet aan een wedstrijd … Meestal
heeft u geen controle over wat er met al die gegevens gebeurt. Daarom bestaat er een wet die
bepaalt hoe personen en diensten met uw gegevens moeten omgaan: de privacywet.
Sinds mei 2018 is ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, die voor
nog meer transparantie en controle over uw gegevens zorgt.

“MARIPOSA” is een feitelijke vereniging (‘FV’), opgericht voor onbepaalde duur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit 2 leden en hun contactgegevens zijn:
Maria-Rita Boyart
21/11/1947
Akkerstraat 66
2950 Kapellen
+32 3 665 09 72
+32 496 43 33 64
maria.rita.boyart@telenet.be
www.mariposadans.be

Godelieve Vanhove
17/01/1959
Schoonbroek 92
2180 Ekeren
+32 3 541 89 53
+32 497 66 44 15
lieve33.vanhove@hotmail.com

Deze twee bestuurders kunnen onafhankelijk van elkaar handelen, na onderling overleg.
Deze 2 MARIPOSA bestuursleden (voortaan afgekort vermeld als MB) zijn verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
MB zijn de verantwoordelijken Gegevensbescherming van Mariposa
MB zijn te bereiken via hun respectievelijke contactgegevens zoals hierboven vermeld.

•

Persoonsgegevens : Mariposa verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
❖ Voor- en achternaam
❖ Geboortedatum
❖ Adresgegevens
❖ Telefoonnummer
❖ E-mailadres
❖ Foto
❖ website
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• Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via de MB contactgegevens, zoals hierboven vermeld, dan verwijderen wij deze
informatie.

• Mariposa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
❖ Het afhandelen van uw betaling
❖ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
❖ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
❖ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Geautomatiseerde besluitvorming
Mariposa neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Mariposa) tussen zit.
•

Mariposa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bewaren uw gegevens tot op het ogenblik dat u als betrokkene aangeeft dat uw gegevens niet
meer mogen bewaard worden en dat u geen informatie over Mariposa en haar activiteiten wenst
aangeleverd te krijgen.
Jaarlijks krijgt iedereen hiervan een mail met de vraag of men al of niet nog belangstelling heeft in
de Mariposa-activiteiten en/of uw gegevens moeten verwijderd worden uit de database.

•

Mariposa verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, enkel als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

•

Mariposa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

• Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mariposa en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij
beschikken te sturen naar u of een ander, door u genoemde organisatie.
Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht , intrekking van uw
toestemming en/of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kan u sturen naar MB,
zoals vermeld op pag 1 van deze privacyverklaring.
Een reactie mag u binnen de 4 weken verwachten.
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U hebt tevens ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
http://www.privacy.fgov.be
die kennis neemt van klachten i.v.m. schending van de privacy.
De Commissie heeft voor klachten een eigen onderzoeksbevoegdheid.
Eerst oordeelt ze of voor een bepaalde klacht een onderzoek al dan niet noodzakelijk is, op basis
van het bewijsmateriaal dat beide partijen, de dader van de inbreuk en het slachtoffer dat de
klacht heeft ingediend, aan haar voorleggen.
Indien een onderzoek gestart wordt, worden de standpunten van beide partijen vergeleken.
De Commissie doet gratis aan bemiddeling. Ze probeert, in samenspraak met de partijen, een
oplossing te vinden.
Slechts indien de zaak zeer ernstig is en er via bemiddeling duidelijk geen oplossing gevonden zal
worden, wendt de Commissie zich tot het parket.
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Hallepoort 5-8
1060 Brussel
tel.02/542.72.00
fax 02/542.72.01
privacy@euronet.be

•

Wij beveiligen uw persoonsgegevens: Mariposa neemt de bescherming van uw gegevens
ernstig en neemt de wettelijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De computers van de bestuursleden met de database gegevens zijn beveiligd met:
Maria-Rita Boyart:
•
•
•

Godelieve Vanhove

Een wachtwoord
Een panda anti-virus
Een windows firewall

•
•
•
•

Wachtwoord
Bullgard Internet Security
Bullgard firewall
Windows Defender firewall

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met MB, zoals vermeld op pag 1.
Opgesteld te 2950 Kapellen dd: 25/05/2018
MB alias:
Naam bestuurslid

Gelezen en goedgekeurd

Datum

Maria-rita Boyart

Godelieve Vanhove
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Handtekening

