Privacy Verklaring
Ondernemers voor Ondernemers (hierna “OvO”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. We respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Als OvO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Dit brengt met zich mee dat we:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
- de verwerking van uw persoonsgegevens beperken 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 genomen hebben 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;
- we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Heeft U vragen hieromtrent of wenst U contact met ons op te nemen, zie onze contactgegevens aan
het einde van dit document.
Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Gegevens die we verzamelen wanneer U onze website bezoekt

OvO gebruikt cookies die bepaalde informatie verzamelt wanneer u onze website bezoekt.
Meer informatie vindt u in de Cookie Policy.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door OvO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden :
- voor de uitvoering van een overeenkomst
- het deelnemen aan activiteiten en evenementen van de organisatie
- voor het versturen van nieuwsbrieven, en uitnodigingen voor evenementen
- Indien u interesse toont in de werking van de onderneming, bijkomende informatie wenst als
(potentieel) (kern)lid, vrijwilliger, partner, investeerder, donateur, of projectaanvrager
- indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en
verwerken:
- Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
- Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
(waar nodig)
- Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit (waar nodig)
- Financiële gegevens: mbt giften
- Werking van onze website zoals IP adres en cookies
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Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw
persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
Zo kunnen we gebruikmaken van een derde partij voor:
- het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
- het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, uitnodigingen;
- het versturen van fiscale attesten;

Gegevens verzameld uit andere bronnen
We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen, bvb externe
gegevensverzamelaars, openbare bronnen en sociale netwerken. Dergelijke informatie kan
persoonlijke contactinformatie en persoonsgegevens bevatten die deel uitmaken van uw profiel bij
een sociaal netwerk.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen.
In onze nieuwsbrief kunt u zich via een link uitschrijven voor de nieuwsbrief. Als u op onze website
een contactformulier invult of als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt
bewaart zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Wenst u uw gegevens aan te passen of uzelf uit onze bestanden te laten verwijderen, kunt u contact
met ons op nemen. Zie contactgegevens aan einde van tekst.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Zie onze contactgegevens op het eind van het document.

Bewaring
OvO zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel,
rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden, diensten te verbeteren en
nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.
Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met OvO gedurende een
redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer
vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
OvO stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. OvO
stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde,
beveiligde omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u met ons, als verwerkingsverantwoordelijke
van de persoonsgegevens, contact opnemen:

OvO_privacy_2018_v1

Ondernemers voor Ondernemers vzw
Willem de Croylaan 58 bus 4022
3001 Heverlee
Tel.: +32 (0)16 32 10 72
e-mail : contact@ondernemersvoorondernemers.be
website: www.ondernemersvoorondernemers.be
De meest recente versie van de privacy verklaring vindt men steeds op deze pagina.
Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens kan de u terecht op
www.privacycommission.be .
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