
   Hana Chapter of Belgium #248     
 

 

 

Ikebana International Hana Chapter of Belgium #248 vzw 

Maatschappelijke zetel: Den Huysman 31, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Ondernemingsnummer O 860.139.778 - RPR Brussel - Bank BE44 3100 9755 8545 

info@ikebana-international.be - www.ikebana-international.be 

PRIVACYVERKLARING       Versie 2021-11- 08 

 

Algemeen 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen. 

De vzw Ikebana International Hana Chapter of Belgium #248, houdt zich aan de toepasselijke wet- 

en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General 

Data Protection Regulation (GDPR) 

 

Verantwoordelijk voor dit privacy beleid is: de voorzitter/mailadres: info@ikebana-international.be 

Maatschappelijke zetel: vzw Ikebana International Hana Chapter Belgium #248, Den Huysman 31 

1600 Sint-Pieters-Leeuw., België (verder in de tekst de afkorting ‘vzw II#248’ gebruikt) 

Ondernemingsnummer: O 860.139.778 - RPR: Brussel 

 

Correspondentieadres: adres van de voorzitter 

 

Doel van de vereniging 

 

Statuten, artikel 3. De Vereniging heeft als belangeloze doelstelling: de studie van Ikebana en de 

hieraan verbonden kunsten en culturen over de hele wereld te cultiveren en bestendigen; evenals de 

banden te verstevigen tussen meesters, leraars, studenten en andere personen die interesse betonen 

in de ideeën van Ikebana International, door samenwerking met andere organisaties die werken 

onder de benaming ‘Ikebana International Chapter’. 

 

Bestuurders van vzw II#248 staan vermeld in het Belgisch Staatsblad. 

Deze Privacyverklaring is per 24 mei 2018 van kracht. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de vzw II#248, uw persoonsgegevens (zoals 

gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming) verwerkt (m.a.w. 

verzamelen, gebruiken, opslaan, verwerken, openbaar maken en wissen). 

 

 In deze privacyverklaring worden tevens de keuzes beschreven die u hebt met betrekking tot de 

manier waarop de vzw II#248 uw persoonsgegevens gebruikt en de stappen die u kunt nemen om 

uw gegevens in te zien of om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen. Deze 

privacyverklaring is van toepassing op de websites, applicaties, diensten en services van de vzw 

II#248. 

 

Als u vragen of bedenkingen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop wij de in 

overeenstemming met deze privacyverklaring verzamelde persoonsgegevens verwerken, kunt u    

contact opnemen met het correspondentieadres van de vzw II#248: de voorzitter.  

 

De verwerking van gegevens heeft alleen betrekking op leden of voormalige leden, lesgevers, 

vrijwilligers, sponsors, leveranciers, organisaties en medewerkers van de organisatie of op personen 

die regelmatig contact met haar onderhouden in verband met haar doeleinden 

 

Welke persoonsgegevens wij verzamelen 

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die u rechtstreeks identificeren of gegevens die anderszins door de 

toepasselijke wetgeving worden gedefinieerd als gegevens over een identificeerbare natuurlijke 

persoon. 

Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 
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Naam en voornaam van lid en naam van de partner 

Postadres 

Telefoonnummer 

Gsm-nummer 

Rijksregisternummer (voor bestuursleden) 

Rechtspersoon en functie 

Registratienummer Head Quarters Japan 

Taal 

Soort lid 

Ikebana School 

Behaalde graad Ikebana 

Jaar aanmelding 

Jaar afmelding 

Lid in ander land bij Ikebana vereniging 

Foto’s workshops en zelf ingerichte activiteiten 

 

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen 

 

Rechtstreeks van u 

 

De vzw II#248 kan persoonsgegevens verzamelen die u rechtstreeks aan ons verstrekt via websites, 

mobiele applicaties, e-mail, fiches en andere vormen van contact. Wanneer u zich bij de vzw II#248 

registreert, verzamelen wij uw registratiegegevens om de aanvraag van u of uw organisatie te 

verwerken en de relevante accounts in te stellen. 

 

Daarnaast moet u tevens een wachtwoord krijgen betreffende ons deel voor leden op de website. 

 

Hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken 

 

De vzw II#248 en dienstverleners die namens ons handelen, kunnen gegevens over u voor de 

volgende doeleinden gebruiken. 

* Om een contract uit te voeren met zoals onze leden, lesgevers, vrijwilligers, sponsors, leveranciers   

en medewerkers/organisaties. 

* Om aan een wettelijke verplichting te voldoen die van toepassing is op de vzw II#248. 

• Om te reageren op verzoeken om inlichtingen en uw verzoeken in te willigen. 

• Om u info toe te sturen en te communiceren over onze activiteiten, services en evenementen die 

volgens ons interessant voor u kunnen zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of 

gebaseerd op uw toestemming daarvoor. 

• De genomen foto’s staan op website. 

 

Met wie wij gegevens delen 

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk 

is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (statuten artikel 3, zie hoger). 

 

De vzw II#248 geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen. 

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. 
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De vzw II#248 verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, 

behalve aan Head Quarters Japan. 

 

De vzw II#248 verstrekt uitsluitend gegevens op de eigen website en ons ledenboekje, waarvoor de 

leden toestemming geven door betaling van hun jaarlijks lidgeld. 

 

Bij deelname aan activiteiten van de vzw II#248 zoals: workshops, tentoonstellingen, 

demonstraties, seminars en evenementen zoals de Floraliën in Gent, geeft u toestemming aan de 

deelnemers ervan om gebruik te mogen maken van genomen foto’s, beeld en geluidsopnamen. 

De gemaakte beelden tijdens deze activiteiten kunnen worden geplaatst op de website van de vzw 

II#248 en voor privaat gebruik van leden. 

 

Algemene beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens 

 

Persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en doorgegeven in overeenstemming 

met de gevestigde beleidslijnen van de vzw II#248 en de toepasselijke wetgeving. (noodzakelijk 

voor uitvoering van overeenkomst, bv arbeidsovereenkomst) 

De grondbeginselen van de vzw II#248 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

zijn als volgt. 

 

* Persoonsgegevens worden op eerlijke en rechtmatige wijze verwerkt. 

• Persoonsgegevens moeten voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden 

onverenigbare wijze worden verwerkt. 

• De door de vzw II#248 verzamelde persoonsgegevens zijn toereikend, relevant en niet 

buitensporig met betrekking tot de doeleinden waarvoor deze werden verzameld. 

• De door de vzw II#248 verzamelde persoonsgegevens zijn nauwkeurig en worden waar nodig en 

voor zover redelijkerwijze mogelijk is actueel gehouden. 

 

Als de vzw II#248 persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan in deze 

privacyverklaring uiteengezet, doet de vzw II#248 kennisgeving van deze wijziging, de doeleinden 

waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt en de ontvangers van de persoonsgegevens. 

 

Bewaartermijn 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de benodigde bewaartermijn om de in deze 

privacyverklaring uiteengezette doeleinden te verwezenlijken of anderszins na het verzamelen van 

uw persoonsgegevens, tenzij volgens de wet een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is of 

om anderszins aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

 

Gegevens van gewezen-leden worden niet langer dan één jaar bewaard na opzeggingsjaar. 

 

De foto’s blijven vijf jaar staan op de website. 

Cookies en soortgelijke technologie: cookies worden niet gebruikt. 
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Beveiliging van persoonsgegevens 

 

Wij trachten aan de wettelijke vereisten te voldoen en treffen redelijke maatregelen om uw 

gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, 

openbaarmaking, wijziging en vernietiging. De vzw II#248 zal u in kennis stellen als wij ons 

bewust worden van een datalek waarbij gegevens zijn betrokken aan de hand waarvan u persoonlijk 

geïdentificeerd kunt worden (zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving). Wanneer u ons 

om welke reden dan ook uw e-mailadres geeft, geeft u uitdrukkelijk toestemming om elektronische 

berichten van ons te ontvangen in het geval van een dergelijk datalek, tenzij dit onder de 

toepasselijke wetgeving is verboden. 

 

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen. 

• Alle personen die namens de vzw II#248 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan. 

 

• De vzw II#248 maakt back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 

of technische incidenten. 

 

•De vzw II#248 test en evalueert regelmatig deze maatregelen. 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Inzage in persoonsgegevens 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u mogelijk 

het recht te verzoeken om inzage te krijgen in bepaalde persoonsgegevens die wij over u bewaren; 

te verzoeken om correctie, wissing, overdracht of blokkering van dergelijke gegevens, en te 

verzoeken om beperking van verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking; en hebt u 

mogelijk tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor dit 

doeleinde, of voor vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

contact opnemen met het correspondentie adres: de voorzitter of info@ikebana-international.be. 

Als u uw persoonsgegevens moet bijwerken of wijzigen, kunt u contact opnemen met het 

correspondentieadres. Om te beschermen tegen frauduleuze verzoeken om inzage, behoudt de vzw 

II#248 zich het recht voor om uw identiteit te verifiëren door voldoende informatie te vragen om de 

identiteit te bevestigen van de partij die het bezoek heeft ingediend alvorens inzage te geven of 

gegevens te corrigeren. 

 

Alle personen die namens of via de vzw II#248 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. Bijvoorbeeld: als een lid de ledenlijst opvraagt dan is dat 

uitsluitend voor eigen gebruik en geeft de lijst niet door aan anderen. 

 

Het recht op bezwaar 

 

Volgens Artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 hebt u onder 

andere het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als wij uw 

persoonsgegevens verwerken op de basis van een gerechtvaardigd belang, inclusief verwerking ten 

behoeve van direct marketing. Het bezwaar kan worden aangetekend via het correspondentieadres. 

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen de 

persoonsgegevens niet langer voor dat doeleinde worden verwerkt. 
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Meer informatie over dit recht is te vinden in Artikel 21 van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming nr. 2016/679. 

 

Wijzigingen 

 

Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een 

email als u deze wilt raadplegen. 

 

Gevoelige gegevens 

 

Wij verzoeken u om ons geen gevoelige gegevens te verstrekken, tenzij wij u specifiek vragen of 

uitnodigen om gevoelige persoonsgegevens, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving, te 

verstrekken. Wanneer wij u vragen of uitnodigen om gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, 

zullen wij de door u verstrekte gevoelige persoonsgegevens uitsluitend met uw uitdrukkelijke 

toestemming verwerken. 

 

Naleving van wet- en regelgeving 

 

De vzw II#248 voert zelfbeoordelingen uit om naleving van deze privacyverklaring te verifiëren en 

controleert periodiek dat die nauwkeurig en allesomvattend is wat betreft de informatie die deze 

verklaring behoort te dekken. 

 

Klachten 

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacybescherming. Via de website van de 

gegevensbeschermingsautoriteit  (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) kan het gewenste e-

form gedownload worden. Alle e-forms zijn beschikbaar in een Nederlandstalige, Franstalige 

en Duitstalige versie. 

 

Opgemaakt en goedkeuring bestuur, dd/. 8/11/2021.  

 

Getekend door bestuur 

 

Siska Van de Steene  Mit Ingelaere     Annie De Sutter 

 

 

 

Chris Van Damme    Denise Willemarck    Trees De Keyser 
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