PRIVACYVERKLARING
PAX CHRISTI VLAANDEREN VZW
1 INLEIDING
Pax Christi Vlaanderen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens
en aan respect voor uw privacy. 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.
Pax Christi Vlaanderen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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 privacyverklaring;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die 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 omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Pax Christi Vlaanderen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Pax
Christi Vlaanderen vzw, Italiëlei 98A, 2000 Antwerpen, paxchristi@paxchristi.be, tel 03/2251000.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, schenkers,
deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze
activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.
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2 WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Pax Christi Vlaanderen vzw verwerkt voor de volgende
doeleinden:
• communicatie met de effectieve leden van de vereniging (vzw-wet; effectieve leden
volgens statuten); informeren over standpunten; informeren over vermelding in de
pers; uitnodigen voor evenementen; direct mail
• communicatie met de toegetreden leden van de vereniging (vzw-wet; toegetreden
leden volgens statuten); tegemoetkomen aan het recht van de leden op informatie over
de vereniging; lidmaatschap houdt in: toezenden tijdschrift Koerier (krant en/of dossier)
• oproepen tot herabonnering van de leden
• inkomsten verzekeren door direct mail en andere vormen van fondsenwerving (in geval
van bestelling via mail of webwinkel wordt expliciete toestemming gevraagd bij
evaluatie van de bestelling)
• toezenden fiscaal attest giften
• schenkers bedanken
• sporadische bevragingen houden om de meerjarenplannen beter af te stemmen op
noden of wensen van de achterban
• versturen van nieuwsbrieven waarvoor men zich expliciet heeft ingeschreven
• nakomen van fiscale en sociale werkgeversverplichtingen, zoals de uitbetaling van
lonen
• vrijwilligers mobiliseren voor hulp (zowel inhoudelijk als logistiek); hen informeren over
standpunten en verschenen artikels in de pers naargelang hun vrijwilligersengagement;
hen uitnodigen voor evenementen en direct mail toesturen
• toezenden bestellingen en facturen aan klanten; opvolging debiteuren; direct mail (na
expliciete toestemming bij evaluatie van een bestelling via mail of webwinkel)
• opmaken van evaluaties en analyses van het publieksbereik ifv decretale beoordeling
en rapportage in diverse beleidsdocumenten
• feedback en evaluatie vragen rond gedownloade producten en werking van de website
ter verbetering van de geleverde kwaliteit
• administratief verwerken van inschrijvingen voor vormingsactiviteiten: opstellen van
deelnemerslijst en facturatie, uitnodigen voor een andere vorming, rapportage in
diverse beleidsdocumenten, feedback en evaluatie vragen rond de gevolgde vorming
• oproepen om deel te nemen aan een actie of zelf een actie te ondernemen; informeren
over standpunten; informeren over vermelding in de pers; uitnodigen voor
evenementen
• toesturen kerstkaart
• toegang verlenen tot tuin en/of gebouw via badge of cijfercode
• opslaan van zelfgemaakte foto's van eigen activiteiten voor promotionele doeleinden
en eigen publicaties
In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u
steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
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Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen, bewaren en verwerken:
• naam
• adres
• leeftijd
• geslacht
• rekeningnummer
• rijksregisternummer
• geboorteplaats
• burgerlijke stand
• telefoonnummer(s)
• e-mailadres(sen)
• deelname activiteiten PCV
• financiële steun aan PCV
• domeinen van interesses (gerelateerd aan werking PCV)
• arbeidsovereenkomstgegevens, uurregeling en prestaties
• lidmaatschap werkgroep PCV
• BTW-nummer
• beroep en betrekking
• foto's
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons bezorgt via o.a.
inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk contact,
telefonisch contact, e-mail, …. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met
uitzondering van de informatie ontvangen van aangesloten afdelingen of federaties.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.

3 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:
• support van de ICT-omgeving (firma’s VanRoey en FDI bvba)
• website hosting (Sakado)
• drukwerk direct mail (drukkerij Room)
• cloudtoepassingen (mailchimp, google drive, O365, sharepoint,…)
• sociaal secretariaat (Acerta)
• advies en ondersteuning m.b.t. arbeidsrecht (Sociare)
• toegangscontrolesoftware Net2 (firma D’tral)
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Pax Christi Vlaanderen vzw geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee
geen verwerkersovereenkomst afgesloten is. Met de partijen (verwerkers) waarmee wel
verwerkersovereenkomst afgesloten is, worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte
gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op geen
enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven
uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij kunnen
persoonsgegevens wel delen met derden indien u ons daar toestemming voor geeft. U heeft
het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

4 BEWAARTERMIJN
Pax Christi Vlaanderen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden
na het laatste gebruik nog 5 jaar bijgehouden en daarna geanonimiseerd voor statistische
doeleinden.

5 BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Pax Christi Vlaanderen vzw heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
De belangrijkste databank met persoonsgegevens wordt bewaard op de server van PCV. De
toegang is gekoppeld aan het toegangsaccount van de medewerkers dat beveiligd is met een
sterk paswoord. Van de data op de server wordt elke nacht een back-up gemaakt en de server
wordt extern gemonitord door onze ICT-supportfirma. Ook op alle andere systemen waar we
persoonsgegevens bijhouden, hanteren we een login met paswoorden.
Alle personen die namens Pax Christi Vlaanderen vzw van persoonsgegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We anonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
De medewerkers van Pax Christi Vlaanderen vzw zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.
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6 UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben, en
die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij
behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de
verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u
verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw
persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
In de inleiding van deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw
rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
Geen enkele categorie van personen wordt onderworpen aan eender welke vorm van
geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

7 KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de
uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35,
1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

8 WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Pax Christi Vlaanderen vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we
een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 31 mei 2018.
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