
 
 
 
PRIVACYVERKLARING WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE VZW 
 
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je 
persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die 
we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat : 

- je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. 

- de verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. 

- je uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als we je persoonsgegevens nodig hebben 
voor verwerking. 

- de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is door de passende organisatorische 
en technische maatregelen. 

- je persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is 
voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

- We je op de hoogte brengen van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we deze 
respecteren. 

Als West-Vlaamse Milieufederatie vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je 
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, 
vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande 
contactgegevens :  
 
West-Vlaamse Milieufederatie vzw 
Beenhouwersstraat 7, 2de verdieping 
8000 Brugge 
secretariaat@wmfkoepel.be 
Telefoon : 050.707.107 
www.wmfkoepel.be  
 
Aan wie is deze privacyverklaring gericht? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere contactpersonen, 
deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, 
diensten of producten of leveranciers. 
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Waarom verwerkt de West-Vlaamse Milieufederatie vzw persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door de West-Vlaamse Milieufederatie vzw verwerkt ten behoeve van 
de volgende doeleinden en rechtsgronden : 

- Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van onze vereniging 
- Het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven  
- Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 
- Het verlenen van toegang tot het ledengedeelte van onze website. 
- Bij sollicitatie voor een vacature voor tewerkstelling bij onze organisatie 

 
In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u 
steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken. 
 
Welke gegevens verwerken we? 

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van jou vragen, 
opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de 
doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben.  

Abonnees van nieuwsbrieven en tijdschrift 

 Emailadres. Naam. Naam van de organisatie waarbij men actief is. Datum van registratie. 

 Open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven. 

 Voor personen die het WMF-tijdschrift ook op papier wensen te krijgen : 
Naam. Naam organisatie. Postadres. 

 

Deelnemers aan activiteiten, zoals bv. studiedagen, info-avonden,.. 

- Naam. Emailadres. Naam van de organisatie waarbij men actief is. 
- Specifieke gegevens voor de uitvoering van de activiteit, zoals keuze workshop, keuze 

maaltijd, … 
 

Contactpersonen van de lidverenigingen van de West-Vlaamse Milieufederatie vzw 

- Naam. Emailadres. Telefoonnummer. Naam van de lidorganisatie van WMF, waarvoor men 
contactpersoon is. 

- Profielgegevens m.b.t. interesses in thema’s 
 

Netwerkcontacten 

- Naam. Emailadres. Eventueel telefoonnummer 
- Gegevens m.b.t. uitgeoefend beroep of functie 
- Profielgegevens m.b.t. interesses in thema’s 

 

Sollicitanten 

- Naam. Emailadres. Adres. Telefoonnummer. Geboortedatum. CV.  
 

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw verzamelt enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons 
meedeelt op verschillende wijzen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met 
uitzondering van informatie ontvangen van de aangesloten lidverenigingen. 
 
Verwerking van foto’s en video’s (beelden) 

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving 
aangaande het portretrecht (recht op afbeelding). 



De West-Vlaamse Milieufederatie vzw zal steeds toestemming vragen om enerzijds een afbeelding te 
nemen van een persoon en anderzijds om deze te mogen publiceren of verspreiden. Dit behoudens 
de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten 
als :  

- Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft en deze 
persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding. 

- Toevallige personen op een publieke plaats 
- Personen in een menigte 
- Publieke personen 

De toestemming voor het gebruik in een publicatie zal expliciet en aantoonbaar gevraagd worden 
voor onderstaande :  

- illustratie bij een artikel in een nieuwsbrief, persbericht, tijdschrift of website 
- illustratie bij een uitnodiging voor een activiteit 
- als beeld van een online of gedrukte campagne 
- op sociale media : facebook of twitter 

 
Verstrekking aan derden 

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw zal de door jou verstrekte persoonsgegevens niet aan andere 
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  

De gegevens die aan de West-Vlaamse Milieufederatie worden gegeven, kunnen aan derde partijen 
worden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
In dat geval maken we een verwerkersovereenkomst op met deze partij, waarin uiteraard de nodige 
afspraken staan om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Momenteel heeft de 
West-Vlaamse Milieufederatie met geen enkele derde partij een verwerkersovereenkomst. 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven 
je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. 

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met derden indien je ons daar de toestemming voor geeft. 
Je hebt het recht deze toestemming ten alle tijden in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
rechtmatigheid van de verwerking van de intrekking daarvan. 
 
Bewaartermijn 

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 
het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. We hanteren de volgende bewaartermijnen : 

- Deelnemers activiteiten : 6 jaar (= termijn beleidsplan ifv subsidies) 
- Nieuwsbrieven en tijdschrift : tot maximum 3 jaar inactiviteit 
- Contactpersonen van de lidorganisaties : tot maximum 2 jaar inactiviteit 
- Netwerkcontacten : tot iemand beroep doet op zijn rechten of tot we te weten komen dat de 

persoon de functie niet meer uitoefent. 
- Sollicitanten : maximum 3 jaar na de sollicitatie 

  

Beveiliging van de gegevens 

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking : 

 Alle personen die namens West-Vlaamse Milieufederatie vzw van jouw gegevens kennis 
kunnen nemen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens 
en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 



 Wij hanteren gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen 

 Ons computersysteem is voorzien van efficiënte beveiligingssoftware. 

 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen 
 

Jouw rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. 

Je hebt recht op correctie of aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

Je hebt recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben.  

Je hebt recht op beperking van gegevensverwerking ; indien je bezwaar hebt tegen de verwerking 
van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. 

Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kunt opnemen. De West-Vlaamse 
Milieufederatie vzw zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen, ten laatste na 20 werkdagen. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voorgenoemde verzoeken.  

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven. 

Aangezien het voor de West-Vlaamse Milieufederatie vzw onmogelijk is om continu op de hoogte te 
zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om 
onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden. 
 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover 
direct contact op te nemen met ons via secretariaat@wmfkoepel.be . Je hebt altijd het recht een 
klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op vlak van 
privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be. 
 

Wijziging van privacyverklaring 

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen 
we een aankondiging doen op deze pagina. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018 waarmee 
we alle verplichtingen van de AVG in onze werkwijze en in deze verklaring opnamen.  

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een 
email (secretariaat@wmfkoepel.be) als je deze wil raadplegen.  
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