Transplantoux privacyverklaring
Laatst bijgewerkt: 7/12/2020
Uw privacy is belangrijk voor ons.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Transplantoux van u verzamelt als
onderdeel van het gebruik van onze website www.transplantoux.be en de diensten die daarmee
verband houden.. Wij raden u aan om dit document regelmatig te raadplegen. Wij zullen dit
aanpassen in functie van wijzigingen in de uitvoering van onze opdrachten en in functie van
wijzigingen in de wetgeving.

Verantwoordelijke van verwerking
Transplantoux is een vereniging zich tot doel de getransplanteerden en de deelnemende leden te
motiveren tot gezond leven, bewegen en verantwoord sporten, en in het bijzonder in clubverband
om een inspirerende en duurzame band te creëren tussen de getransplanteerden en hun lotgenoten,
familie en vrienden, organisatoren en begeleiders die de getransplanteerden aanzetten tot een
verbetering van hun fysieke en geestelijke conditie en zelfontplooiing.
De vereniging beoogt hiermee tevens een bijdrage te leveren aan het sensibiliseren van
orgaandonatie en –transplantatie , het stimuleren van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek
om lange termijnresultaten na orgaantransplantatie te verbeteren en het overtuigen van de overheid
om er meer inspanningen voor te leveren op basis van een breder maatschappelijk draagvlak.
Bij uitbreiding beoogt de vereniging bij te dragen aan een heilzame sportbeleving in de ruimere
omgevingswereld van de geneeskunde.
Om het doel te bereiken organiseert de vereniging sportieve uitdagingen en evenementen in
verschillende sportdisciplines voor getransplanteerden en hun entourage, sympathisanten en
sponsoren en faciliteert de deelname aan sportieve activiteiten die door anderen worden
georganiseerd.
De verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Transplantoux als verwerkingsverantwoordelijke,
gevestigd te 3000 Leuven, Herestraat 49 met ondernemingsnummer 0636.883.192.

Persoonsgegevens die wij verzamelen
De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van
bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan
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de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,
genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IPadres onder.

Waarom wij Persoonsgegevens gebruiken
Transplantoux gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor ledenbeheer, communicatie en de
verkoop van producten verbonden aan Transplantoux.
Communicatie. We gebruiken uw persoonsgegevens om met u te communiceren en om onze
communicatie met u zo persoonlijk mogelijk te maken.
Ledenbeheer. We gebruiken uw persoonsgegevens om u als lid van Transplantoux te identificeren en
te verzekeren.
Klantenbeheer. We gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestelling te registreren, uw betaling te
verifiëren en u uw bestelde product te bezorgen.
Interne doeleinden. We verzamelen statistische informatie in logfiles voor interne doeleinden zoals
trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te
stellen.
Optimaliseren website. We verzamelen informatie via cookies en andere technieken, om een
optimale werking van onze website te garanderen.
Doeleinde
Communicatie
Ledenbeheer
Klantenbeheer
Interne doeleinden
Optimaliseren website

Rechtsgrond
Gerechtvaardigd belang/toestemming
Overeenkomst
Overeenkomst
Gerechtvaardigd belang
Gerechtvaardigd belang

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren
U heeft het recht op een vrije toegang, inzage en verbetering en verwijdering van alle gegevens die
wij van u beheren en bewaren.
U kan contact opnemen met Transplantoux om uw persoonsgegevens te bekijken of te bewerken. U
kan ook zelf op de website www.transplantoux.be de door u ingebrachte gegevens raadplegen.

Portretrecht
Transplantoux streeft ernaar de wettelijke bepalingen in verband met de auteursrechten en het
portretrecht maximaal te respecteren. Indien u meent dat uw portretrecht geschonden werd, gelieve
contact op te nemen met info@transplantoux.be.

Wie heeft toegang tot uw gegevens
Binnen de werking van Transplantoux kunnen medewerkers en/of vrijwilligers toegang hebben tot
uw gegevens in het kader van ledenbeheer, stockbeheer en boekhouding. We maken ook gebruiken
van verwerkers voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, zowel binnen als buiten Europa.
Transplantoux zal uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier bezorgen aan derden,
tenzij dit wettelijk vereist is of tenzij u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
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Beveiliging van persoonsgegevens
Transplantoux doet er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te
beschermen.

Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken
De door Transplantoux verzamelde gegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden in Europa en
buiten Europa.
Wij zorgen ervoor dat de gegevens die we conform deze privacyverklaring verzamelen, worden
verwerkt volgens de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van de wetgeving die van
toepassing is voor de locatie waar de gegevens zich bevinden.

Onze bewaring van persoonsgegevens
Transplantoux bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor
zij worden bijgehouden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We werken deze privacyverklaring regelmatig bij op basis van feedback en vragen. Wanneer we
wijzigingen aanbrengen in deze verklaring wordt de datum hiervan boven aan de verklaring vermeld
bij Laatst bijgewerkt.

Contact met ons opnemen
Als u een vraag of klacht hebt over privacy, gelieve ons te contacteren via info@transplantoux.be.
We zullen u zo snel mogelijk contacteren.
Transplantoux vzw, Herestraat 49, 3000 Leuven
U hebt ook de mogelijkheid om een klacht te formuleren bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,
https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/

**** einde van dit document ****
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