
GDPR
De GDPR – General Data Protection Regulation, ook wel AVG genoemd – is de
Europese regelgeving om de privacy van burgers beter te beschermen. Je kan
deze regels zien als een fikse aanvulling op onze Belgische privacywet. Sinds 
mei 2018 kunnen bedrijven en verenigingen controle krijgen op het juist 
toepassen van deze regels. De privacycommisie zal voor deze controle 
instaan.

Woordvervangende legende:

NV Arte & Vita als entiteit of de vertegenwoordiging ervan als bestuur wordt 
vanaf hier benoemt als 'Awake', 'de vzw', of 'het bestuur'.

Welke gegevens verzamelen we:

Deze gegevens, vanaf hier omschreven als 'gegevens' bevatten of kunnen 
bevatten:

• Naam & Voornaam

• Adres

• Telefoonnummer en/of GSM-nummer

• E-mailadres

• Facebookprofiel

• Ingevulde documenten/formulieren

• Foto's

• Video's

• Ipgegevens & Cookies

• Betaalgegevens

Doel van deze verzameling van gegevens:

• Het informeren van onze deelnemers over activiteiten via onze 
social mediakanalen, e-mailcommunicatie en briefpost.

• Het registreren van deelnemers voor events. Wie komt, wie niet.

• Om betalende events mogelijk te maken.

• Omdat de wethouder het ons verplicht, zoals onder meer 
het toestemmingsformulier voor het gebruik van 
beeldmateriaal.

• Het bijhouden en verwerken van beeldmateriaal voor eigen 
doeleinden zoals onder meer Facebook, Instagram, flyer, digitale 
nieuwsbrief, … .



Hoe worden deze gegevens bewaard:

Het leeuwendeel van deze gegevens wordt enkel digitaal bewaard.

Google LLC en haar diensten

We gebruiken een gmail account voor het inloggen op de dienstverlening van 
Google.

Wij houden ook een ledenbestand bij via Google Contacten en sommige data 
verzamelen wij via Google Docs, Google Forms, Google Spreadsheets. Al deze
data is enkel te bezichtigen door het bestuur. De bestuursleden waken over 
de veiligheid en integriteit van deze data, mede door een actieve virusscanner
en firewall te hebben op de computer/laptop die gebruikt wordt voor het 
bezichtigen van deze account.

Het account is beveiligd met een paswoord. Voor functionele redenen 
veranderd dit paswoord niet, tenzij zou blijken dat het paswoord gekend is bij
andere mensen of via derden werd gehacked.

Facebook INC en haar diensten

We gebruiken een Facebookpagina en en een besloten Facebookgroep om 
zowel intern (naar eigen deelnemers toe) als extern (in de publieke 
levensfeer) te communiceren over onze activiteiten. Om onze deelnemers van 
informatie te verschaffen met betrekking tot Awake. En om activiteiten op een 
vlotte manier te kunnen organiseren. De besloten Facebookgroep is enkel te 
bezoeken door leden & sympathisanten die zich hebben aangesloten bij deze 
groep. De informatie die via deze besloten groep wordt gedeeld bevat géén 
gevoelige informatie. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de berichten 
die zij hier in het openbare domein schrijven. Beeldmateriaal van deelnemers 
mag op eigen initiatief en in onderling respect gedeeld worden.

Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de berichten, van 
welke aard dan ook die in deze groep worden geplaatst. Facebook INC staat in 
voor de end-to-end versleuteling van deze gegevens, waarbij Awake als data- 
afnemer gezien wordt en niet als data-verzamelaar.

Toestemmingsformulieren beeldmateriaal

Vanwege de noodzaak om deze formulieren te ondertekenen zijn wij 
genoodzaakt deze formulieren offline bij te houden. De secretaris van Awake... 
[naam secretaris] staat in voor het verzamelen, bijhouden en beveiligen van 
deze papieren. In de praktijk wil dit zeggen dat deze persoon zijn of haar best 
doet om deze papieren op een zo'n ordentelijk en veilig mogelijk manier op te 
bergen, zonder dat derden deze papieren kunnen vinden.



Inzagerechten Deelnemers

Elke deelnemer kan een aanvraag indienen bij Mariella Farina om de 
verzameling van gegevens over hem- of haarzelf in te kijken. Awake belooft 
om binnen een redelijke termijn de gegevens te verzamelen en aan de 
aanvraag te beantwoorden.

Recht op verwijderen/vergeten te worden

Elke deelnemer heeft het recht om zijn gegevens te laten schrappen. Dit recht
kan niet ontleend worden aan gegevens die gebruikt werden in het verleden. 
Wij zijn enkel in de fysieke mogelijkheid om de volgende gegevens te 
schrappen:

• Het verwijderen van je Facebookprofiel op de besloten Facebookgroep

• Het verwijderen van alle e-mailverkeer met de deelnemer

• Het verwijderen van alle contactgevens uit Google Contacten

• Het verwijderen van alle registratieve gegevens uit Google 
Documenten en dergelijke

• Het vernietigen van het toestemmingsformulier (papierversnipperaar)
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