
Privacy policy Piekernie vzw – 1.01.2019 

 

Artikel 1 – ALGEMEEN 

1.1 In deze Privacy Verklaring (hierna ook: ‘verklaring’) wordt uitgelegd hoe Piekernie vzw 

(hierna: ‘Piekernie’) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart van: de leden van 

Piekernie adverteerders en andere partners, en/of zij die gebruik maken van andere al dan 

niet online Piekernie-diensten, met inbegrip van het contacteren van Piekernie via e-mail, 

telefoon of door andere communicatiemiddelen. Onder persoonsgegevens (hierna ook 

‘’gegevens’’) wordt eender welke vorm van informatie verstaan die betrekking heeft op u als 

een natuurlijke persoon – zelfs wanneer uw identificatie enkel op indirecte basis plaatsvindt.  

1.2 Uw privacy is heel erg belangrijk voor ons. Piekernie behandelt en beschermt uw 

gegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Het verzamelen en 

verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Piekernie 

handelt in overeenstemming met: i. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van persoonsgegevens; ii. en/of alle (toekomstige) Belgische 

wetten ter uitvoering van deze Verordening. Meer informatie over gegevensbescherming 

kunt U verkrijgen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.  

1.3 Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen opdat u het beleid van Piekernie 

op dit gebied kent en begrijpt.  

1.4 Het bezoek en gebruik van de website of het op ieder andere wijze contacteren van 

Piekernie impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze verklaring. Dit betekent dat u 

akkoord gaat met de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en 

verwerkt door Piekernie.  

1.5 Deze verklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. De meest recente versie van de 

verklaring is beschikbaar op de website. We zullen u op de hoogte brengen via de 

gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.  

Artikel 2 – VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING  

2.1 Piekernie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens De coördinaten 

zijn de volgende: Corneel Heymanslaan 10 – 0K7, 9000 Gent. 

2.2 Piekernie is dan ook uw gesprekspartner en is degene die ten aanzien van de bevoegde 

instanties verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw gegevens.  

Artikel 3 – VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS  

3.1 Gegevens die u ons meedeelt:  

Categorie 1 – website-bezoekergegevens: IP-adres. 

Categorie 2 – (professionele) contactgegevens: naam, (professioneel) e-mailadres, 

telefoonnummer, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam. 



Categorie 3 – ledengegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres - gegevens vereist 

voor enige bijkomende dienstverlening (cf. invulblad op website). 

Categorie 4 – leveranciersgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres. 

Piekernie kan deze persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen: 

a. Wanneer u gebruikt maakt van onze website. 

b. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, of ons via e-mail, telefoon of elke 

andere manier contacteert.  

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING  

Piekernie verzamelt en verwerkt uw gegevens voor één overheersend doel, namelijk om u 

een optimale dienstverlening te kunnen leveren. Dat gezegd zijnde, gebruiken we uw 

persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:  

3.1 Algemene doeleinden  

- Ledengegevens worden gebruikt met het oog op het uitvoeren van de overeenkomst of het 

onderhouden van de relatie met het lid. 

- Leveranciersgegevens worden gebruikt met het oog op het uitvoeren van de overeenkomst 

of het onderhouden van de relatie met de leverancier. 

3.3 Overdracht naar derde partijen Piekernie behandelt uw gegevens met de grootste zorg 

en zal uw persoonsgegevens niet delen met derden. Wij zullen uw persoonsgegevens niet 

verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan 

derden, behoudens de gevallen voorzien in deze privacy policy, of wanneer u uw 

uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hiervoor heeft gegeven.  

3.4 Wettelijke verplichtingen: in zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw 

persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere 

dwingende wet of regelgeving moeten onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen u op 

voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig 

is.  

Artikel 4 - DUUR VAN DE VERWERKING 

De persoonsgegevens worden door Piekernie bewaard en verwerkt voor een periode die 

door de wet of een andere wettelijke verplichting vereist of gerechtvaardigd is. Indien deze 

periode korter zou zijn dan de periode noodzakelijk voor de doeleinden zoals hierboven 

beschreven, zal Piekernie de volgende termijnen hanteren:  

- Gegevens van leden worden bewaard de tijd dat zij lid zijn van onze vereniging. 

- Gegevens van website-bezoekers worden gebruikt voor de duur van uw bezoek aan de 

website. Hierna zullen uw gegevens opgenomen worden in anonieme statistieken, waaruit 

de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden.  

- Adverteerdersgegevens worden bewaard voor de duur van de (commerciële) relatie met 

Piekernie en voor de daaropvolgende 7 jaar.  

Artikel 5 – UW RECHTEN  



5.1 Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van 

uw persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.  

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking: u bent vrij om bepaalde 

persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heeft u steeds het recht om 

ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.  

5.3 Recht van verzet: u beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking 

van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens 

die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te 

verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.  

5.5 Recht van intrekking van de toestemming: u beschikt over het recht om uw voorafgaande 

toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.  

5.6 Uitoefening van uw rechten: u kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te 

nemen, met een kopie van uw ID als bijlage, via e-mail naar rik@piekernie.org of via de post 

naar Piekernie vzw, Corneel Heymanslaan 10 – 0K7, 9000 Gent  

5.7 Recht om klacht in te dienen: u beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 

274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, Email: contact(at)apd-gba.be Dit laat een voorziening 

voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de 

verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.  

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID  

6.1 Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en 

organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet 

toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw 

persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

Voorbeelden zijn firewalls, antivirus, toegangscontroles en de strenge selectie van 

medewerkers.  

6.2 Teneinde de persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Piekernie toegang aan 

haar medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben in het kader van hun functie. 

Wij garanderen een gelijkaardig niveau aan bescherming door contractuele verplichtingen 

tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers die gelijkaardig zijn aan deze verklaring.  

6.3 In geen geval kan Piekernie dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of 

indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de 

persoonsgegevens.  

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK  

Deze privacy policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het 

Belgisch recht dat exclusief van toepassing is. De rechtbanken van Gent zijn exclusief 

bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of 

uitvoering van deze privacy policy 


