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Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 December 2019.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke
gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen (zie
ook document veiligheid en privacy) en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u
precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van VZW Events van de Marine. U dient zich ervan
bewust te zijn dat VZW Events van de Marine niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van
andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te
accepteren.
Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke
voor de verwerking: De VZW Events van de Marine, Graaf Jansdijk 1, 8380 Zeebrugge,
ondernemingsnummer 0650655907, BTW nr BE 0650.655.907.
Lees deze privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw
persoonsgegevens worden verwerkt. Door gebruik te maken van de Website www.galabalmarine.be
om uw deelname te bevestigen aan het event Galabal van de Marine gaat u akkoord met de deze
Privacy Verklaring en met de verwerking van uw gegevens.
De VZW Events van de Marine respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De VZW Events van de Marine
a. Algemeen
De VZW Events van de Marine leeft de nationale en Europese regelgeving met betrekking tot de
bescherming van persoonsgegevens na. Het neemt mede in rekening de Europese Verordening
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (Algemene
Verordening Gegevensbescherming; hierna “AVG”), alsook de aanpassingen van de nationale
wetten op deze Europese Verordening.
De VZW Events van de Marine fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, verkregen via de website www.galabalmarine.be eventuele briefwisseling,
telefoon, E-mail en/of inlichtingenfiche of bestelbonnen.
b. Persoonsgegevens
Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip
persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”);
als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die

kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”
c. Doeleinden van de verwerking
De VZW Events van de Marine zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken
voor aanbieden en uitvoeren van de nodige dienstverlening naar betrokkene toe voor
deelname aan het event. De algemene organisatie verzorgt en verbetert de communicatie en
de werking, om de uitvoering van het event optimaal te bewerkstellingen.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van
bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
De VZW Events van de Marine zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren,
verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve in het kader
van de organisatie van het Bal van de Marine.
In zeldzame gevallen, kan het voorkomen dat de vereniging uw persoonsgegevens ingevolge
een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet
onthullen. De vereniging zal in redelijkheid pogen u van tevoren te informeren, tenzij een en
ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
d. Beveiliging persoonsgegevens
De vereniging heeft zowel organisatorische als technische veiligheidsmaatregelen genomen om
vernietiging, verlies, vervalsing, (ongeautoriseerde) wijziging, niet-toegestane toegang of
kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden. Alsook om elke andere niet toegestane
verwerking van gegevens te vermijden. Indien u meer informatie wenst over de genomen
maatregelen, kan u zich wenden tot vzweventvandemarine@mil.be .

e. Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk
is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen de VZW
Events van de Marine en U.
f.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten, met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen
van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat de VZW Events van de Marine van
uw persoonsgegevens maakt.
• Recht op verbetering, verwijdering en beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken
uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij
weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde
diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van
uw persoonsgegevens te beperken.
• Recht van verzet: u beschikt over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van Uw
persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht

om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct
marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
• Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw
persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en
machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te
dragen.
• Recht van intrekking van toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw
voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te
trekken.
U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij schriftelijk op het adres:
VZW Events van de Marine, Graaf Jansdijk 1, 8380 Zeebrugge, of via E-mail naar
vzweventsvandemarine@mil.be. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen
om u adequaat te identificeren.
In overeenkomstig met artikel 77 van de AVG kunt u ook een klacht indienen bij de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de
Autoriteit voor gegevensbescherming) op het volgende adres: 1000 Brussel,
Drukpersstraat 35, (tel. 32 2 274 48 00 – fax +32 2 274 48 35 –
commission@privacycommission.be) of bij de toezichthoudende autoriteit van het land
van uw gewone verblijfplaats, voor de uitoefening van uw rechten.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens
worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Defensie of die van een derde partij. Wij zullen
deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 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. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Defensie of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.
Cookies
Wij verzamelen geen gegevens voor onderzoek. Deze website maakt geen gebruik van “cookies”.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben
verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met
ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Vzw Events van de Marine
Graaf Jansdijk 1; 8380 Zeebrugge
0244.30324
vzwevensvandemarine@mil.be

