
Privacy en bescherming van de persoonsgegevens 

Als Mariale Feesten Peer 2022 vzw staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel 
van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende 
mee. 

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking hebben op u in uw hoedanigheid van 
vrijwilliger, deelnemer aan één van onze activiteiten, sympathisant, sponsor, klant, leverancier. In elk 
geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het 
volgende te wijzen. 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Mariale Feesten Peer 2022 vzw. 

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te Zuidervest 2b 3990 Peer met als het 
ondernemingsnummer  0770.857.119. 

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u steeds terecht 
bij de Mariale Feesten Peer 2022 vzw via brief op het bovenstaande adres of via e-mail 
info@marialefeestenpeer.be. 

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. 

Mariale Feesten Peer 2022 vzw verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en 
rechtsgronden: 

- administratie 
- de deelname aan de activiteiten van de vzw 
- de afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
- het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen i.v.m. onze activiteiten 

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

- persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming van de 
betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke 
intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming 
vóór de intrekking daarvan. 

Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden. 

3. Overmaken aan derde partijen 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de 
persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen. 

Wij delen gegevens met de volgende derde partijen: 

- overheidsinstanties 
- verzekeringen 

Mariale Feesten Peer 2022 vzw garandeert dat de derde partijen de nodige maatregelen nemen ter 
bescherming van uw persoonsgegevens. 

Wij verstrekken enkel gegevens aan derde partijen indien de betrokkene ons toestemming geeft en 
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 



4. Bewaringstermijn 

Deze persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn dit noodzakelijk is om aan de 
wettelijke vereisten te voldoen. 

Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen. 

5. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, 
bezwaar 

De betrokkenen heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten 
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan 
laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens. 

6. Klachten 

De betrokkenen beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit : 
 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
commission@privacycommission.be  

mailto:commission@privacycommission.be

