
Privacyverklaring (leden en vrijwiliggers) 

 

Volksdansgroep Pajottenland VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens 

en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan 

met uw persoonsgegevens. 

Volksdansgroep Pajottenland VZW verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de 

bescherming van persoonsgegevens na te leven  

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons 

wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens 

Volksdansgroep Pajottenland VZW 
Brusselstraat 368 bus 12, 
1702 Groot-Bijgaarden 
Email adres : INFO@VDGPAJOTTENLAND.BE  
 
Volksdansgroep Pajottenland VZW bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het 
afsluiten van je lidmaatschap 

- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer,email 
- Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum  

 
Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van Volksdansgroep Pajottenland VZW , 
Brusselstraat 368 bus 12, 1702 Groot-Bijgaarden 
De gegevens worden bijgehouden gedurende  maximum 5 jaar  
Door uw lidmaatschap geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 
 
 
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens te behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:   

- Ledenadministratie 
- Ledenverzekering + verzekering vrijwiliggers (niet-leden) tijdens activiteiten 
- Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Volksdansgroep Pajottenland VZW 
- Het versturen van het Hopbelleke 
- Het versturen van uitnodigingen  
- Het bekomen van subsidiëring door de gemeente 

 
 
Uw rechten omtrent uw gegevens 
 
U heeft 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 maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan 
door ons of door één van onze verwerkers 
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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 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van 
uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Volksdansgroep Pajottenland  vzw is  niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere 
organisaties.  
 
 
Minderjarigen 
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger 
 
 
Foto’s en beeldmateriaal 
  
Foto’s maken of filmpjes maken met mensen op is een verwerking van persoonsgegevens. 
Indien jullie foto of een foto van jullie kinderen niet mag gebruikt worden dienen jullie dit schriftelijk 
te verwittigen naar volgend email adres : INFO@VDGPAJOTTENLAND.BE 
 
 
Wijziging privacy statement 
 
Volksdansgroep Pajottenland VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we 
een aankondiging doen op onze website:www.vdgpajottenland.be 
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