PrivacyVerklaring (Gegevensbescherming)
Versie 24/05/2018
Categorie: Contacten
ApneuVereniging Vlaanderen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw
persoonsgegevens en aan respect voor jouw privacy.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de ApneuVereniging
Vlaanderen vzw verwerkt van haar contacten: leden, vrienden, deelnemers of andere
geïnteresseerden.

1. Wie zijn we?
ApneuVereniging Vlaanderen vzw
Huybrechtsstraat 65 bus 5
2140 Antwerpen Borgerhout
e-mail:
info@ApneuVereniging.be voor algemene vragen en informatie
administratie@ApneuVereniging.be voor lidgelden en vriendenbijdragen
privacy@ApneuVereniging.be voor privacy en gegevensbescherming
web: www.ApneuVereniging.be
telefoon: 03 494 27 39
ondernemingsnummer: 0461.512.736
ApneuVereniging Vlaanderen vzw is een patiëntenvereniging van patiënten met een slaapapneu
aandoening. Deze aandoening wordt vastgesteld in een slaapcentrum door bevoegde artsen.

2. Welke gegevens worden bijgehouden voor welk doel?
2.1. Ons contactbeheer houdt de volgende persoonsgegevens (indien
beschikbaar) bij:
Voor alle contacten
1. voornaam en familienaam *
2. gebruikersnaam website (indien aangevraagd)
3. geslacht
4. postadres *
5. e-mailadres *
6. telefoon
Alleen voor patiënten:
1. datum van geboorte
2. slaapcentrum en datum van diagnose
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Alle gegevens zijn facultatief, behalve deze met * aangeduid.
Bij de betaling van bijdragen en de acties/activiteiten van de vereniging wordt ook een historiek
bijgehouden van
1. betaalde lidgelden en vriendenbijdragen
2. ontvangen nieuwsbrieven, openen en doorklikken
3. aanwezigheid bij activiteiten
Tijdens het bezoeken van de website, houden cookies bij welke pagina's bezocht worden.

2.2.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

•

postadres: voor het verzenden van het abonnement op ApneuMagazine en voor de
halfjaarlijkse bijeenkomsten

•

e-mailadres: voor het verzenden van de elektronische nieuwsbrief, ApneuNieuws,
herinneringen voor betaling lidgeld/vriendenbijdrage.

•

telefoon:
◦ als er zich een probleem voordoet met postadres of e-mail
◦ om een antwoord te geven op een oproep op onze ApneuFoon

•

historische gegevens: voor de statistieken van onze leden/vrienden evolutie en spreiding

•

gebruik van nieuwsbrieven en cookies website: voor de optimalisering van ons
informatie-aanbod

2.3.

Webadvertenties

Bedrijven betrokken bij de vervaardiging en verdeling van producten voor slaapapneu
behandeling kunnen een betalende advertentie plaatsen op de website. Bij het doorklikken op
zo'n advertentie worden geen persoonlijke gegevens meegedeeld aan de adverteerder.

3. Hoe zijn de gegevens bekomen?
De meeste gegevens zijn door jou zelf bezorgd. Ook zijn er gegevens afkomstig van deelname
aan activiteiten, waarvan de organisator toestemming heeft gekregen deze aan ons te bezorgen.
Voorbeeld: opleidingen voor medewerkers van slaapcentra.

4. Hoe lang worden de gegevens bijgehouden?
De persoonsgegevens blijven bewaard, tenzij betrokkene vraagt om vergeten te worden.

5. Waar worden de gegevens bewaard?
De gegevens zijn opgeslagen in eigen beheer op de website die gehost wordt bij een
Nederlandse webhostprovider. Er wordt gebruik gemaakt van een website programma (content
management system) en een programma voor contactbeheer. De verbinding met de website is
beveiligd met SSL (merkbaar aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk). SSL zorgt voor een
vertrouwelijke verbinding tussen de browser die je gebruikt (Firefox, Chrome, Internet Explorer,
Safari) op jouw computer en de server met onze website.
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6. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens raadplegen en wijzigen, hoe kan ik
“vergeten” worden?
Op eenvoudig verzoek via brief, e-mail of telefoon, kan je een kopie krijgen van al jouw
gegevens, en kan je een wijziging opgeven. Voor e-mails is er een eigen adres voorzien:
privacy@ApneuVereniging.be.
Bij wie alle contactgegevens wil laten wissen (= vergeten worden), wordt het record
geanonimiseerd, dwz alle verwijzingen naar de identiteit van de persoon worden verwijderd.
Bij elke groepsmail vind je twee links om je uit te schrijven:
•

voor de specifeke mailing lijst (uunsubscribe”)

•

voor alle mailing lijsten (uopt-out”)

7. Bij wie kan ik terecht voor een klacht?
Klachten kunnen telefonisch of (bij voorkeur) per brief of e-mail doorgegeven worden.
Voor e-mails is er een eigen adres voorzien: privacy@ApneuVereniging.be.
Extern kan je in België terecht bij
GegevensBeschermingAutoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
telefoon: 02 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
Voor openingsuren en meer informatie: www.GegevensBeschermingsAutoriteit.be/contact
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