Privacyverklaring
Algemeen

Dit is de website van de Koninklijke Vereniging der Oud-Troepskinderen, Pupillen, Cadetten en
Intermachters van het Leger afgekort TPCI (v.z.w. - Ondernemingsnummer: 0410.605.156). Onze sociale
zetel is gevestigd op volgende locatie: Renaissancelaan, 30 B-1000 BRUSSEL.
Onze vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw
privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we
verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) - die op 25
mei 2018 van toepassing werd.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•
•
•
•
•
•

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy-verklaring;
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Privacyverklaring

Als Koninklijke Vereniging der Oud-Troepskinderen, Pupillen, Cadetten en Intermachters van het Leger
zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van
onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
•
•

•

Per post: op het adres van de sociale zetel hierboven vermeld;
Per e-mail: webmaster@tpci-oldfellows.be of tpcisrt@gmail.com
Via website: http://www.tpci-oldfellows.be
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Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden:
• Om de historiek van de VIOS (Voorbereidende instellingen aan Officierenscholen van het Belgisch Leger)
te beheren;
• Om de leden van de Vereniging te beheren;
• Het versturen van tijdschriften en uitnodigingen (o.a. voor Old Fellows day);
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (Defensie);
• Het voldoen aan de wetgeving over de v.z.w. (ledenlijsten, publicaties Staatsblad, Nationale Bank,
Handelsrechtbank).
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en deze verzamelen,
opslaan en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
•
•
•
•

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
het verzorgen (en verspreiden) van tijdschriften en uitnodigingen;
het overmaken van gegevens aan de Overheid als gevolg van de wettelijke voorschriften.

Zo kunnen wij op vraag van een oud-leerling VIOS, in het kader van de organisatie van een reünie (een doelstelling
TPCI) gegevens overmaken over zijn promotiegenoten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
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Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons
opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven.
Bewaartermijn
TPCI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel
op grond van de wet is vereist.
De gegevens m.b.t. het beheer van Oud-leerlingen VIOS worden permanent bewaard en kunnen niet gewist
worden.
De gegevens m.b.t. het beheer van de leden worden bewaard tot één jaar na de opzegging van het lidmaatschap.
De gegevens m.b.t. de correspondentie worden 30 jaar lang bewaard (wat gelijk staat met drie achtereenvolgende
uitnodigingen op de Old Fellows day).
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
•
•
•
•
•

Alle personen die namens TPCI van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

De TPCI is in geen geval verantwoordelijk indien persoonlijke gegevens die u zelf heeft gepost op een publieke
pagina (bijvoorbeeld een gastenboek, een forum, ...) worden gebruikt door derden voor eender welk doeleinde.
De persoonsgegevens worden opgeslagen op een externe server van de firma:
OVH

Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France

Uw rechten over uw gegevens
U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen
hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door
ons of door één van onze verwerkers.
Uitzondering hierop zijn de gegevens m.b.t. het beheer van Oud-leerlingen VIOS die om historische coherentie en
behoud niet kunnen gewist worden.
U kunt eveneens alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos laten verbeteren.
De leden van TPCI hebben via de website (http://www.tpci-oldfellows.be) rechtstreeks toegang tot hun
persoonlijke gegevens en kunnen die te allen tijde aanpassen.

25/05/2018

Privacyverklaring

Basisdocument
Editie 002

TPCI

VM Nr Inf002
1/4

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact
met ons op te nemen.
U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), die ervoor zorgt dat persoonsgegevens zorgvuldig worden
gebruikt en beveiligd, en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.
Wijziging privacyverklaring
TPCI kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Deze laatste wijzigingversie werd op de website geplaatst op 30 juli 2018.
Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u
deze wilt raadplegen.
Afwijzing van aansprakelijkheid
De website van de TPCI is bedoeld om u informatie te verschaffen rond de TPCI en de werking van de TPCI. De
TPCI probeert de aangeboden informatie altijd up-to-date te houden. Ondanks de grootste zorg die we besteden aan
het bijhouden, aanvullen en verbeteren van die informatie is het mogelijk dat bepaalde gegevens plots wijzigen (al
dan niet buiten onze wil om), of dat er onjuiste of onvolledige informatie aan onze aandacht is ontsnapt. We raden
aan om bij twijfel of onduidelijkheid gewoon even contact met ons op te nemen. We helderen dan graag de
onduidelijkheid op en passen indien nodig onze website aan. De TPCI doet zijn best om veranderingen zo snel
mogelijk weer te geven op onze website, zodat u altijd de juiste informatie krijgt. Mocht het het geval zijn dat
informatie niet klopt, dan vragen wij hiervoor uw begrip. De TPCI heeft geen controle over en is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar verwezen wordt. Alhoewel deze website met de
grootste zorg wordt onderhouden, is de TPCI niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade
geleden ten gevolge van verkeerde of onvolledige informatie of voor de informatie in externe pagina's waarnaar
verwezen wordt. Tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld mogen de teksten die door de TPCI opgesteld zijn
gekopieerd worden en dit op voorwaarde dat hun oorsprong duidelijk en zichtbaar wordt vermeld. Door het feit zelf
gebruik te maken van deze website betuigt u uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hiervoor zijn opgesomd.
Cookie policy
Onze website gebruikt geen cookies.
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