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                                    Privacy Statement 
 
Als Zachte Kracht vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien 
u na het doornemen van deze toelichting vragen heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 
Zachte Kracht vzw 
 
Adres :                 Elfjulistraat 15 

                 9000 Gent 
 
Email:                  secretariaat@zachtekracht.be 
 
Telefoon :            +32 (0) 490 44 44 56 
 
Contactpersoon : Winnie Berteloot (Voorzitter) 
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom  
 
Persoonsgegevens worden door Zachte Kracht vzw verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden waaronder: 
 
 
 Het bijhouden van een ledenregister (wettelijke verplichting). 

In de lijst zijn opgenomen: 
1. Naam van de leden (actief & steunend) 
2. Adres van de leden 
3. Telefoon van de leden  
4. Email adres van de leden. 
 

 Bijhouden van een mailing lijst ‘actieve leden’ van Zachte Kracht vzw. 
In de lijst zijn opgenomen: 
Email adres van de actieve leden 

 
   Bij elke verstuurde mailing hebben de ontvangers de mogelijkheid zich uit deze mailing lijst uit   
   te schrijven 

 
 Bijhouden van een mailing lijst ‘leden’ van Zachte Kracht vzw. 

In de lijst zijn opgenomen: 
Email adres van de leden (actief en steunend) 

 
       Bij elke verstuurde mailing hebben de ontvangers de mogelijkheid zich uit deze mailing lijst uit  
       te schrijven. 
 
 Bijhouden van een mailing lijst ‘vrienden en sympathisanten’ van Zachte Kracht vzw. 

In de lijst zijn opgenomen: 
Email adres van vrienden en sympathisanten 
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Bij elke verstuurde mailing hebben de ontvangers de mogelijkheid zich uit deze mailing lijst uit 
te schrijven. 

 
 Bijhouden van een mailing lijst ‘sponsors’ van Zachte Kracht vzw. 

In de lijst zijn opgenomen: 
Email adres van sponsors 
 
Bij elke verstuurde mailing hebben de ontvangers de mogelijkheid zich uit deze mailing lijst uit 
te schrijven. 

 

 Bijhouden van een mailing lijst ‘begeleiders’  (begeleiders van instellingen en 
voorzieningen die met Zachte Kracht vzw zeilden in voorgaande jaren). 
In de mail lijst zijn opgenomen:  
Email adres van deelnemende begeleiders 
 
Bij elke verstuurde mailing hebben de ontvangers de mogelijkheid zich uit deze mailing lijst uit 
te schrijven. 

 

 Bijhouden van een lijst van Zachte Kracht schippers. 
In de lijst zijn opgenomen:  
1. Naam van de schippers 
2. Adres van de schippers 
3. Telefoon van de schippers 
4. Email adres van de schippers 
 
 

 Bijhouden van een tabel ‘Planning zeildagen en schippers’. 
In deze planningstabel zijn opgenomen : 
 Naam, adres, ondernemingsnummer van de deelnemende instelling 
 Naam, gsm nr, email adres van de begeleider(s) 
 Email adres voor facturatie 
 Naam en gsm nr van de ingeplande schippers 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 
 
- U hebt recht op inzage en kopie van de persoon gegevens die op u betrekking hebben. 
 
- U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.  

 - U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk  
   zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen  
   gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw  
   toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan  
   baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.  

 
- U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer  
  u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de  
  gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw  
  toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de  
  rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.  
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- Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben  
  verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze  
  gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig. 

 

Bovenaan deze toelichting staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te 
oefenen.     
 

Klachten 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening 
van uw rechten, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  
 
 
 
Wijziging werkwijze en toelichting  
 
Zachte Kracht vzw  kan zijn werkwijze en de daarbij horende toelichting wijzigen.   
Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.  
 
 

 

 

 
Winnie Berteloot 
Voorzitter-penningmeester 
Zachte Kracht vzw 
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