De Okkernoot
Vollezele (hoofdzetel)

Halle

Denderwindeke

 door het VAPH erkende aanbieder van zorg voor jongeren en volwassenen met (een vermoeden
van) een handicap voor rechtstreeks toegankelijke hulp – RTH
 door het VAPH vergunde aanbieder van zorg voor volwassen personen met een handicap in het
kader van persoonsvolgende financiering - PVF
 door het VAPH erkende aanbieder van zorg voor de begeleiding van minderjarigen in een
Multifunctioneel centrum - MFC

Wonen en Werken voor Personen met Autisme vzw (hierna “De Okkernoot”) hecht veel
waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert je privacy. In deze
privacyverklaring geven we je heldere en transparante informatie over hoe we omgaan met
jouw persoonlijke informatie. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen. De
Okkernoot houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) of de General Data Protection
Regulation 2016/679 (GDPR) en de Wet van 5 september 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
De
Okkernoot
treedt
in
haar
hoedanigheid
verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

van

organisatie

op

als

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je ons te
allen tijde contacteren. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring
vermeld.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
De Okkernoot verzamelt en verwerkt enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor het vlot
uitvoeren van onze werking:


wanneer je onze nieuwsbrief of een uitnodiging voor een actie ontvangt (bv.
eetfestijn, wijnactiefolder), registreren we je naam, adres, telefoonnummer en emailadres;



wanneer je vrijwilliger wordt bij De Okkernoot, registreren we je naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, rijksregisternummer en
geboortedatum. We houden bij welke activiteiten je verzorgt voor De Okkernoot en
mogelijks beeldopnames;
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Privacyverklaring



wanneer je onze vereniging een gift schenkt of als initiatiefnemer van een actie
steunt, registreren we je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
rekeningnummer en informatie over ontvangen bedragen.

De Okkernoot verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen
jonger dan 13 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd.
Hoe kwamen we in het bezit van jouw contactgegevens?
Wij bekwamen uw contactgegevens doordat:


u in het verleden reeds een gift heeft gedaan voor onze organisatie en daarom werd
opgenomen in ons bestand;



u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden
(bijvoorbeeld door het verstrekken van uw gegevens, via het invullen van een
formulier op onze website of op een evenement).

Wat doen we ermee?
Je contactgegevens gebruiken we om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren (bv.
nieuwsbrief, informatie omtrent realisaties en werking van De Okkernoot, betalings- en
praktische info), voor administratieve doeleinden (bv. registratie van een gift) of voor de
totstandkoming en uitvoering van een (vrijwilligers-)overeenkomst met jou.
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming: (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f)
noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
In zoverre de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van jouw
toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
Hoe bewaren en beschermen we jouw gegevens?
De Okkernoot streeft ernaar om jouw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te
beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisatorische maatregelen,
waaronder:


opslag van persoonsgegevens in een beveiligde database;



alle systemen die persoonsgegevens bevatten zijn afgeschermd met gebruikersnaam
en wachtwoord. Wachtwoorden worden altijd opgeslagen met encryptie van hoge
kwaliteit;



slechts een beperkt aantal personeelsleden van De Okkernoot hebben toegang tot
uw persoonsgegevens op de database d.m.v. een geautoriseerde toegang;



van iedere activiteit op de server worden er loggegevens bijgehouden;



er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen
bij fysieke of technische incidenten;
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onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;



alle personen die namens De Okkernoot kennis kunnen nemen van jouw gegevens,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

De Okkernoot bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet of contractueel is vereist.
Vrijwilligersovereenkomsten worden tot vijf jaar na beëindiging of afloop bewaard.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Enkel een beperkt aantal personeelsleden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens in
onze beveiligde database d.m.v. een geautoriseerde toegang.
Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met vrijwilligers, partners, leveranciers of
andere aangestelden van De Okkernoot wanneer de verwerking door deze derden
noodzakelijk is voor de totstandkoming, uitvoering van de activiteiten en werking van De
Okkernoot. Met deze vrijwilligers, partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds
de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van jouw
persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van jouw persoonsgegevens
garanderen.
Verder zal De Okkernoot de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze
toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan
partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Jouw rechten
Je hebt recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Je
kan steeds jouw gegevens kosteloos laten aanpassen of verwijderen.
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers om ernstige en legitieme redenen. Je kan
op ieder moment jouw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken. Ook
heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door De Okkernoot te laten
overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Voor bovenvermelde bezwaren of vragen neem je contact op met De Okkernoot, via de
contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring vermeld staan. Om misbruik te
voorkomen en jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van de voorkant
van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij jouw pasfoto
onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Binnen een maand nadat De Okkernoot een verzoek ter uitoefening van één van
voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal De Okkernoot u informeren. Daarbij zal
De Okkernoot aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet.
Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan De Okkernoot de reactietermijn
van een maand verlengen. De Okkernoot zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar
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maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door
u is in beginsel kosteloos.
Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat De Okkernoot niet in alle
gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde
rechten. Dit zal steeds met redenen omkleed zijn (bv. wissing van uw persoonsgegevens is
nog niet mogelijk omdat er nog aan een aantal sociaalrechtelijke verplichtingen moet
worden voldaan).
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met De Okkernoot op te nemen via de contactgegevens die onderaan
deze privacyverklaring vermeld staan.
Daarnaast heb je steeds het recht om een klacht in te dienen
Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

bij

de

Deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Okkernoot van jou
verzamelt en verwerkt.
Door deel te nemen aan de werking van De Okkernoot ga je ermee akkoord dat deze
privacyverklaring van toepassing is op de door De Okkernoot verwerkte persoonsgegevens.
De Okkernoot behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring en beleid aan te
passen. De van toepassing zijnde versie kan je steeds op onze website terugvinden.
Contactgegevens
vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (“De Okkernoot”)
ondernemingsnummer: 0443397688
Repingestraat 12, 1570 Vollezele
info@de-okkernoot.be
054/56 74 53
Laatste aanpassing: 1 februari 2019
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