
 

 

PRIVACYVERKLARING 
 

1. Algemeen 

In deze privacyverklaring (de “Verklaring”) wordt op gedetailleerde wijze uiteen gezet hoe de 
feitelijke vereniging Open Contact Club Knokke (hierna OCC), als 
verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaat. Door onze website te 
gebruiken en uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze 
waarop OCC uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals is beschreven in deze 
Verklaring.  

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de 
betekenis gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de 
Raad 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 en 
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “General Data Protection Regulation” of “GDPR”).  

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door: 

OCC 
Winston Churchilllaan 15/11  
8300 Knokke-Heist 
“OCC”, “wij” of “ons” 
 

OCC heeft intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid, bij wie u 
steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw 
Persoonsgegevens. U kunt de contactpersoon voor gegevensbescherming bereiken via 
occknokkeheist@gmail.com. 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?  

 

OCC verwerkt uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij informatie gebruiken aan de hand 
waarvan u geïdentificeerd wordt of kan worden. 
 
Afhankelijk van de concrete situatie zullen de persoonsgegevens die wij verwerken variëren. 
Wat betreft de leden en hun eventuele partners, verzamelen wij volgende gegevens (hierna 
Ledeninformatie): 
             Voornaam, naam, adres, telefoon en e-mail 
Wat betreft de sprekers, verzamelen wij volgende gegeven (hierna Sprekersinformatie):                    
              Voornaam, naam, korte toelichting over het onderwerp, curriculum vitae en foto 
Het begrip “verwerken” moet dan weer heel ruim begrepen worden en kan slaan op het 
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken,… van uw persoonlijke informatie. 
  



 

4. Bewaring van persoonsgegevens 

 
Uw persoonsgegevens worden maar bewaard zolang als nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor deze gegevens worden gebruikt. 
 
Wij geven hieronder enkele voorbeelden van bewaringstermijnen: 
 

- Ledeninformatie wordt zo lang bijgehouden als u lid bent 
- Sprekersinformatie wordt op de website bijgehouden voor het vorige en lopende 

kalenderjaar. 
 

5. Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens 

 
De verwerking van uw persoonsgegevens moet een rechtmatig doel en een wettelijke 
grondslag hebben. 
 
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt omwille van onder meer de volgende 
doelen: 
 

- Ledenbeheer; 
- Sprekersbeheer; 
- Algemene en financiële administratie; 

 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt op basis van volgende grondslagen:  
 

- Wij verzamelen uw persoonsgegevens ingevolge een overeenkomst (toetreding 
feitelijke vereniging); 

- Sprekersgegevens kunnen verzameld op basis van het gerechtvaardigd belang 
(informatie geïnteresseerden). 

- Voor sommige gegevens, die niet onder bovenstaande grondslagen vallen, kunnen wij 
uw expliciete toestemming vragen. 

 
6. Welke rechten heb ik? 

 
Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u 
het recht: 
 

- Op inzage van uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden; 
- Op verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;  
- Om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen waarvoor geen gegronde 

reden meer bestaat om deze te verwerken Dit recht is echter niet absoluut; 
- Om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken voorzover 

de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming met dien 
verstande dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw 
persoonsgegevens voor dergelijke intrekking;  

- Om voor zover mogelijk, in bepaalde gevallen een beperking van de verwerking van 
uw persoonsgegevens te verkrijgen; 



 

- Om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen 
gebruikt en machine-leesbaar formaat; 

- Om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen 
het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden; en  

- Niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden. 
 
U kunt voormelde rechten uitoefenen door ons uw verzoek te mailen, samen met een kopie 
van uw identiteitskaart, naar occknokkeheist@gmail.com.   
 

7. Delen van en toegang tot de persoonsgegevens 

 

De Ledeninformatie  zullen in eerste instantie worden verwerkt worden door de secretaris van 
OCC.  De Sprekersinformatie zal verwerkt worden op de website. 
 
Een beknopte ledenlijst –enkel met vermelding van naam, voornaam, adres en 
telefoonnummer- wordt  aan de leden toegestuurd om de onderlinge communicatie te 
vergemakkelijken. 

 
8. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd? 

 

OCC heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen 
en waarborgen uitgewerkt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de 
toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt 
te zijn, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde 
wijzigingen.  
 

9. Wijzigingen aan deze Verklaring 

 

OCC heeft het recht om deze Verklaring op elk ogenblik te wijzigen. Wijzigingen worden per 
e-mail verstrekt aan de Leden en de Sprekers. 
 

10. Cookies 

 

OCC gebruikt geen cookies op haar website.  
 

11. Klachten 
 

U kunt met uw klachten steeds bij ons terecht op het e-mailadres occknokkeheist@gmail.com 
ofwel bij de nationale toezichthouder. 
 
Deze laatste kunt u bereiken via de volgende contactgegevens: 
 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
+32 (0)2 274 48 00 
+32 (0)2 274 48 35 
commission@privacycommission.be 
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