Privacyverklaring Wijkwerking Stokrooie (www.stokrooie.be)
Deze verklaring is laatst bijgewerkt op 22 mei 2018

1. Verwerking van persoonsgegevens
Wijkwerking Stokrooie (stokrooie.be) stuurt op regelmatige basis nieuwsbrieven om je te informeren
over zijn activiteiten. Ook bij je verjaardag ontvang je een speciale nieuwsbrief met daarin een
geschenkbon voor een gratis kop koffie of thee.
2. Doeleinden
De persoonsgegevens worden door Wijkwerking Stokrooie verwerkt voor de volgende doeleinden :
• Het versturen van antwoordmails op reacties via het online contactformulier;
• Het uitsturen van nieuwsbrieven van Wijkwerking Stokrooie;
• Het meten van respons op verstuurde nieuwsbrieven en dit zowel op algemeen als op individueel
niveau van de abonnees.
3. Persoonsgegevens
• De persoonsgegevens die wij verwerken, verzamelen en opslaan voor “ontvangen van
nieuwsbrieven” zijn: naam, voornaam, woonplaats, e-mailadres, verjaardag.
• De persoonsgegevens die wij verwerken, verzamelen en opslaan voor “reacties via online
contactformulier” zijn: naam, voornaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd steeds uitdrukkelijk de toestemming gevraagd van
de betrokkene. Bij nieuwsbrieven kan een dergelijke toestemming ten alle tijde terug ingetrokken
worden. Dit kan door gebruik te maken van de link onderaan in de nieuwsbrief.
4. Wie heeft toegang tot de gegevens?
Medewerkers van Wijkwerking Stokrooie kunnen toegang hebben tot bovenvermelde
persoonsgegevens enkel en alleen in het kader van:
• het versturen van de nieuwsbrieven;
• het meten van de respons en resultaten van de verstuurde nieuwsbrieven;
• het verwerken van de aanvragen via het contactformulier.
5. Doorgifte aan derden
Voor het uitsturen van de nieuwsbrieven, het beheer van de gegevens van de abonnees en het beheer
van de gegevens verzameld via het contactformulier maakt Wijkwerking Stokrooie gebruik van
volgende partijen:
• Jimdo GmbH, Stresemanstrasse 375 in Hamburg (DE) voor het verzorgen van de internet omgeving
(webhosting);
• Laposta, Het Zwanevlot 146 in Zutphen (NL) voor het verzamelen, opslaan en verwerken van de
persoonsgegevens abonnees van de nieuwsbrieven;
• Jotform Inc., 111 Pine St. Suite 1815 in San Francisco, CA 94111 (USA) voor het verzamelen, opslaan
en verwerken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van het contactformulier.

Wijkwerking Stokrooie zal je persoongegevens nooit gebruiken voor publicitaire of commerciële
doeleinden noch doorgeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden kunnen
gebruiken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Uitzondering
hierop vormt het bedrijf Jotform Inc., gevestigd in San Francisco, USA. Met Jotform Inc. werd daarom
een EU GDPR DPA overeenkomst (Data Processing Addendum) afgesloten (versie 09/05/2018). Dit
document is op aanvraag te raadplegen bij Wijkwerking Stokrooie.
6. Bewaartermijn gegevens
We bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de
hierboven vermelde doeleinden. Dit houdt in dat wanneer je je uitschrijft uit de nieuwsbrief, je
gegevens onmiddellijk verwijderd zullen worden uit de lijst van abonnees. We verwijzen je ook naar de
privacyverklaring van Laposta voor de bewaartermijn van deze gegevens.
De persoonsgegevens van personen die ons contacteren via het online contactformulier worden
bewaard door Jotform Inc. Wij verwijzen naar de privacyverklaring van Jotform Inc. voor de
bewaartermijn van deze gegevens.
7. Beveiliging van de gegevens
Wijkwerking Stokrooie onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van
je persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens worden beschermd
tegen ondermeer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen,
werden alle nodige technische en organisatorische maatregelen genomen.
Bij het bezoek van onze website kunnen gegevens van niet persoonlijke aard op de harde schijf van je
computer worden opgeslagen. Het gaat om gegevens bij het gebruik van cookies. Voor bijkomende
informatie verwijzen we naar volgende link.
8. Je rechten
Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Wijkwerking Stokrooie of als je
deze wenst in te zien, kan je contact opnemen met ons via de contactgegevens onder punt 10. Via
dezelfde weg kan je ook steeds vragen om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen.
Je kan ons ook vragen je persoonsgegevens niet langer te gebruiken. Bovenstaande rechten zijn
uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.
9. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover in
eerste instantie direct contact met ons op te nemen via www.stokrooie.be/contact.
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via de link
op hun website: https://www.privacycommission.be/nl/contact
10. Contactgegevens
Wijkwerking Stokrooie
p/a Waterlozestraat 90
3511 Hasselt
E-mail: info@stokrooie.be
11. Wijzigingen
Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast, daarom is ook deze privacyverklaring aan
verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast.
Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Stokrooie.be gepubliceerd
zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de
hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 22 mei 2018.
--------------------------------------

