Privacyverklaring Reynaertgenootschap vzw
Missie
De vzw Reynaertgenootschap is actief op het terrein van de studie, de documentering en de
ontsluiting van de ‘matière renardienne’, dierenverhalen van vroeger tot nu, voor jong en oud, lokaal
en internationaal, op zowel wetenschappelijk als vulgariserend niveau. (Dit gebeurt o.a. door de
uitgave van Tiecelijn. Jaarboek van het Reynaertgenootschap, de website
www.reynaertgenootschap.be, een e-zine, een Facebookpagina en eigen uitgaven, de ondersteuning
van tentoonstellingen, congressen, lezingen enz. De werking is vooral gericht op studie en onderwijs.
Het Reynaertgenootschap probeert ook Reynaertproducten van derden te faciliteren).

Bescherming gegevens
Het Reynaertgenootschap hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat
uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante
informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Het Reynaertgenootschap houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR). Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Vragen
Als Reynaertgenootschap zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: vzw
Reynaertgenootschap, Nijverheidsstraat 32, 9100 Sint-Niklaas, info@reynaertgenootschap.be

Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden door de vzw Reynaertgenootschap enkel verwerkt ten behoeve van
de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• om u het jaarboek van het Reynaertgenootschap, Tiecelijn, te kunnen bezorgen, of een andere
publicatie van het genootschap;
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van het Reynaertgenootschap (bijv. de Herman
Heyselezing, de stiltewandeling, lezingen en boekpresentaties etc.)
• om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen versturen;
• om u via Facebook op de hoogte te houden van informatie over de matière renardienne.

Opgeslagen gegevens
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en
opslagen/verzamelen/verwerken):
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail. Wij
beschikken ook over het rekeningnummer van onze abonnees. Andere gegevens worden niet
gevraagd en niet bijgehouden. Wij houden geen persoonsgegevens van minderjarigen bij.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.
De persoonsgegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij niet aan derde partijen. Enige uitzondering
is wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijv. bij een politieonderzoek).
Bij vragen van derden geven wij gegevens enkel door wanneer u ons hiervoor (schriftelijk / via mail)
toestemming geeft.

Bewaring
De vzw Reynaertgenootschap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden
maximaal 5 jaar bijgehouden.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
• Alle personen die namens de vzw Reynaertgenootschap van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Inzagerecht
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van
u ontvangen hebben. U kunt ons hierover steeds contacteren via info@reynaertgenootschap.be.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy
Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

Wijziging
De vzw Reynaertgenootschap kan zijn privacybeleid wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 februari 2018. Oude versies
van deze privacyverklaring zullen in ons archief bewaard blijven.

Beknopte privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de vzw Reynaertgenootschap, Nijverheidsstraat 32 in
9100 Sint-Niklaas; info@reynaertgenootschap.be), voor ledenbeheer, het bijhouden van
abonnementen/lidmaatschappen en de organisatie van activiteiten op basis van de contractuele
relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct
marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van onze werking
met name met betrekking tot de studie, documentering en ontsluiting van de ‘matière renardienne’,
dierenverhalen van vroeger tot nu, voor jong en oud, lokaal en internationaal, op zowel
wetenschappelijk als vulgariserend niveau. (Dit gebeurt o.a. door de uitgave van Tiecelijn. Jaarboek
van het Reynaertgenootschap, de website www.reynaertgenootschap.be, een e-zine, een
Facebookpagina en eigen uitgaven, de ondersteuning van tentoonstellingen, congressen, lezingen
enz. De werking is vooral gericht op studie en onderwijs. Het Reynaertgenootschap probeert ook
Reynaertproducten van derden te faciliteren.
Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons
dat mee te delen op (info@reynaertgenootschap.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke
gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een
meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u
op www.reynaertgenootschap.be.

