BUUT VZW - PRIVACYBELEID
Algemeen
Buut vzw, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Terneuzenlaan 55 en met
ondernemingsnummer 0777.683.741 draagt zorg voor jouw privacy in
overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een
integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document,
het privacy beleid van Buut vzw, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om
welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen,
samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.
Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen
of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op het postadres van de
maatschappelijke zetel (zie hierboven) of via e-mail op
Buut.deelbootjes@gmail.com
Voor Buut vzw is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:
Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. +32 (0)2 274 48
00 / Contact@apd-gba.be
Welke gegevens bewaren we?
Om jou als klant te identificeren, om mee te communiceren verwerken we volgende
persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm nummer, emailadres en bankrekeningnummer, foto, identiteits- en rijksregisternummer.
Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Wij gebruiken de verzamelde gegevens om:
• Je te informeren over de werking van Buut vzw en je op de hoogte te houden
van nuttige informatie betreffende het gebruik van de bootjes
• Jouw (aan)vragen te behandelen
• Onze dienstverlening te verbeteren, bezoekstatistieken worden anoniem
bijgehouden.
Uw rechten
Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou
verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan

hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt. Je kan in dit geval ook vernemen
hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan
automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar
een land buiten de Europese Unie te versturen.
Je kan deze aanvraag gratis twee keer per jaar plaatsen met een tussenperiode
van minimaal 6 maanden tussen de twee aanvragen. De gevraagde informatie
bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.
Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen
Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct
zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te
vullen met de ontbrekende gegevens.
Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je
vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van
persoonsgegevens kan door Buut vzw geweigerd worden, wanneer dit
gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een
rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde
gegevens.
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken
wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.
Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen.
Je hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt,
tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale
wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling,
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons
gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.
Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen.
Hoe uw rechten uitoefenen?
Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens
uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag op adres van de maatschappelijke zetel
of via e-mail op Buut.deelbootjes@gmail.com
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen
we jouw aanvraag correct uitoefenen.
Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit
zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te

zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt
met de jouwe. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te
voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart, ter
bescherming van je privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs
levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de
aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.
Worden jouw gegevens doorgegeven?
We sturen de gegevens nooit door in een vorm waardoor je geïdentificeerd zou
kunnen worden. De statistische gegevens over het gebruik van deze website zijn
anoniem. Daardoor kunnen ze niet aan een persoon verbonden worden. Jouw
gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.
In sommige gevallen verplicht de wet ons om deze informatie door te geven aan
gerechtelijke autoriteiten. Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe
door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
De gegevens voor publicaties worden bewaard tot je u uitschrijft.
De bezoekgegevens van de website worden 1 jaar bewaard.
De gegevens verzameld via het contactformulier worden bewaard tot jouw
(aan)vraag behandeld is.
Contacteer ons
Wil je een of meerdere van deze rechten uitoefenen? Heb je vragen? Contacteer
ons via email Buut.deelbootjes@gmail.com
Buut vzw houdt je verder op de hoogte van aanpassingen van dit privacybeleid
Buut vzw zal dit privacybeleid in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van
gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving.
Buut vzw zal je steeds informeren via onze website of via onze gebruikelijke
communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging van een verwerkingsactiviteit.
Indien de privacywetgeving dit vereist, zullen wij jouw toestemming vragen voor
gewijzigde of nieuwe verwerkingsactiviteiten.

