PRIVACYVERKLARING LEDEN

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van haar leden
door Hermes Alumni vzw, met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan D, KBO-nr.
0895.758.178 (oud-preasidium) en Hermes Diepenbeek vzw, met maatschappelijke zetel te 3590
Diepenbeek, Agoralaan z/n, KBO-nr. 0674.808.412 (preasidium) (hierna gezamenlijk ‘wij’ of
‘verwerkingsverantwoordelijken’).
Doel van deze privacyverklaring is onze huidige, voormalige en potentiële leden (samen aangeduid
als "leden" of "u") een algemeen inzicht te verschaffen in:
•

de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen;

•

de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen;

•

de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan;

•

uw rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens.

Hermes Alumni vzw en Hermes Diepenbeek vzw zijn voor wat betreft de verwerking van de
persoonsgegevens (mede-)verwerkingsverantwoordelijken en kunnen bij vragen of voor het
uitoefenen van hun rechten door de leden worden gecontacteerd op voormelde maatschappelijke
zetels.
De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Volgende gegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijken indien van toepassing verzameld
en verwerkt:
•

voor- en achternaam;

•

adresgegevens;

•

e-mailadres;

•

studierichting en afstudeerrichting;

•

behaalde diploma’s;

•

gsm-nummer;

•

inschrijvings- en/of afstudeerjaar.

Deze persoonsgegevens worden enkel en alleen verzameld met expliciete toestemming van de leden.
Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als noodzakelijk is om te voldoen aan de
doelstellingen die in deze privacyverklaring zijn vastgesteld of waarvan de leden op andere wijze op
de hoogte zijn gesteld. Dit betekent dat wij, wanneer de leden toestemming hebt verleend voor onze
verwerking van hun persoonsgegevens, de gegevens zullen bewaren voor de duur van het
lidmaatschap of tot het moment waarop de leden hun toestemming intrekken. Als de leden hun
toestemming hebben ingetrokken, kan het niettemin zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens
bewaren gedurende de tijd die vereist is om onze wettelijke verplichtingen na te komen en ons te
verdedigen in juridische geschillen. Indien wij geen toestemming voor de verwerking hebben
ontvangen, zullen de persoonsgegevens alleen worden bewaard voor zover dat wettelijk is
toegestaan.
Enkel de verwerkingsverantwoordelijken zullen gebruik maken van de persoonsgegevens. Wij zullen
deze persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij noodzakelijk voor het doel van de verwerking,
waarbij wij de volledige aansprakelijkheid voor deze verwerking behouden ten opzichte van onze
leden.
Doel van de verwerking

Voormelde gegevens worden verzameld om het maatschappelijk doel van de
verwerkingsverantwoordelijken te kunnen bewerkstelligen.
Het maatschappelijk doel van Hermes Alumni vzw wordt als volgt in haar statuten omschreven:
“De vereniging heeft als doel een aanvulling te zijn bij het opgelegde studieprogramma aan de
faculteit bedrijfseconomische wetenschappen van de universiteit Hasselt op sociaal, cultureel
economische, intellectueel, ontspannings-, sportief en maatschappelijk vlak.
Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ondernemen:
-

vriendschapsbanden onder haar leden en met andere studenten, of afgestudeerden te versterken
en bevorderen;
een waaier van activiteiten en diensten organiseren en aanbieden in functie van het hoofddoel;
het behartigen en verdedigen van belangen van deze leden en studenten.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat
wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor
haar doel.”
Het maatschappelijk doen van Hermes Diepenbeek vzw wordt als volgt in haar statuten omschreven:

“De vereniging is verbonden aan de faculteit bedrijfseconomische wetenschappen van de universiteit
Hasselt en heeft als doel een aanvulling te zijn bij het opgelegde studieprogramma op sociaal,
cultureel economische, intellectueel, ontspannings-, sportief en maatschappelijk vlak.
-

vriendschapsbanden onder haar leden en met andere studenten te versterken en bevorderen;
een waaier van activiteiten en diensten organiseren en aanbieden in functie van het hoofddoel;
het behartigen en verdedigen van belangen van deze leden en studenten.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat
wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor
haar doel.
Hermes Alumni vzw heeft tot doel de belangen van Hermes Diepenbeek vzw op lange termijn te
ondersteunen en uit te bouwen. Deze statuten hebben geen betrekking op de interne werking van
Hermes Alumni vzw. Deze statuten beschrijven de ondersteuning en externe controlefunctie van
Hermes Alumni vzw.”
De gegevens worden enkel en alleen met het oog op het vervullen van deze doelstellingen gebruikt
en worden voor geen enkel ander doeleinde aangewend.
De wijze waarop de gegevens worden verwerkt

Nieuwsbrieven worden verspreid via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor
eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is
verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. U kan zich op ieder moment uitschrijven door op deze link te
klikken. Bijgevolg ontvangt u onze nieuwsbrief dan niet meer.
Alle gegevens worden worden veilig opgeslaan op servers voorzien van de nodige
veiligheidscertificaten.
Er wordt tot slot een gegevensregister bijgehouden door de verwerkingsverantwoordelijken.
De rechten van de leden met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens

Bij het verwerken van de persoonsgegevens van onze leden streven wij ernaar om ervoor te zorgen
dat de gegevens juist en actueel zijn. Wij proberen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te
verwijderen dan wel te corrigeren.
Zoals hierboven vermeld kunnen de leden de verwerkingsverantwoordelijken aanschrijven op hun
maatschappelijk adres indien zij specifieke informatie wensen te bekomen over onze verwerking van
de persoonsgegevens en dit zowel bij het verzamelen of registreren van dergelijke gegevens als
daarna.
De leden hebt het bovenop hun recht tot informatie, recht om een verzoek in te dienen om:
•
•
•
•

inzage te bekomen in hun door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens;
de gegevens te rectificeren bij onjuistheden;
de gegevens te verwijderen;
de gegevens te beperken of stopzetting van de verwerking;

Daarnaast hebben de leden het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw
persoonsgegevens en om de door aan ons verstrekte persoonsgegevens te laten overmaken aan een
andere verwerkingsverantwoordelijke.
Verzoeken tot het uitoefenen van deze rechten moeten worden verzonden naar de
verwerkingsverantwoordelijken. Uw verzoeken zullen op snelle en correcte wijze in behandeling
worden genomen.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:
Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming (Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer):
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

