Privacy beleid
Als je betrokken bent bij de InclusieAmbassade vzw (door onze acties en campagnes te
steunen, deel te nemen aan onze activiteiten, occasionele mails te ontvangen, publicaties
en educatief materiaal te benutten, ontlenen of aan te kopen) vertrouw je ons bepaalde
persoonlijke gegevens toe. De veiligheid daarvan nemen we serieus. We houden ons aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR (General Data Protection
Regulation), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
InclusieAmbassade vzw is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonlijke gegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring nog andere
vragen of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:
InclusieAmbassade vzw
Groot Begijnhof 85
9040 Sint-Amandsberg
info@inclusieambassade.be
09/343 83 46
Welke gegevens verzamelen we?
InclusieAmbassade vzw verzamelt en gebruikt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn
voor het realiseren van onze doelstellingen, het vlot uitvoeren van onze opdracht of
dienst die we verstrekken.
We houden geen zgn. ‘gevoelige gegevens’ bij, zoals politieke of seksuele voorkeur,
geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.
Wat doen we ermee?
Je contactgegevens gebruiken we voor administratieve doeleinden en om gemakkelijk
met elkaar te kunnen communiceren.
Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?
Je gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde database. Daar worden ze enkel
bewaard voor de verwerking en opvolging. We bewaren je gegevens niet langer dan
strikt nodig is.
Wie heeft toegang tot je gegevens?
Enkel onze vaste medewerkers hebben standaard toegang tot de persoonlijke gegevens
van de personen in ons databestand. We geven je contactgegevens in geen enkel geval
door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.
Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?
Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen
persoonlijke gegevens in ons databestand. Daarvoor kan je ons mailen of bellen.
Laatste aanpassing: 27 mei 2021

