
Privacy Beleid Seniornet Vlaanderen vzw 

Seniornet Vlaanderen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Ze doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens.  

Met deze privacyverklaring willen we je op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens 

we van je bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren 

wat jouw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy.  

 

Seniornet Vlaanderen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

Als Seniornet Vlaanderen vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van jouw 

persoonsgegevens.  Indien je gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke 

informatie verstrekt, stem je in met dit Privacy Beleid. Indien je na het doornemen van onze 

Privacy Beleid contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via Seniornet Vlaanderen vzw, 

p/a ROSA Zennestraat 30 te 1000 Brussel of mail naar  webmaster@snvl.be. 

WELKE GEGEVENS? 

Via deze website worden persoonsgegevens verzameld met volgende invulformulieren: 

Registratie op ons ICT-forum: 

• Gebruikersnaam  

• Naam en voornaam  

• Wachtwoord 

• Land  

• E-mail  

• Persoonlijke Website  

Lesaanvraag:  

• Soort Opleiding en Objectief/Bedoeling 

• Vereniging 

• Contactpersoon Naam en Voornaam 

• Straat, nummer , Postcode en gemeente 

• Telefoon of Gsm  

• E-mail  

• Periode 

Contact formulier  

• Naam en Voornaam  

• Straat , nummer , Postcode en gemeente 

• E-mail  

• Leeftijdscategorie 

• Vraag 



WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT? 

Algemeen:  

• Om de werking van onze diensten te ondersteunen en de website te verbeteren 

• Ter naleving van de wetgeving 

Specifiek: 

Registratie op ons ICT-forum: 

• Om misbruik of fraude in verband met geplaatste berichten te voorkomen en op te 

sporen 

• Land is nodig voor de taal 

Contact formulier 

• De persoonsgegevens die verzameld worden via het contactformulier worden enkel 

gebruikt om de persoon te contacteren en zijn/haar vraag te beantwoorden. 

DERDEN 

Je persoonlijke gegevens spelen we niet door naar derden. Een uitzondering hierop vormen 

activiteiten in samenwerking met partners. Deze activiteiten hebben we immers met twee of 

meer organisaties uitgewerkt.  

We raden je aan om de privacy verklaringen van deze derde partijen steeds goed na te lezen 

om te begrijpen wat hun beleid is inzake de verwerking van persoonsgegevens. 

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld of ingekeken worden. Onze medewerkers 

zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. 

COOKIES 

Onze website registreert geen cookies en analyseert ook geen cookies van andere partijen. 

 HYPERLINKS 

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk 

dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Seniornet Vlaanderen 

vzw is niet verantwoordelijk voor het Privacy Beleid van de websites van die andere partijen, 

en het gebruik van cookies op die websites. 

DATALEK 

In het geval van een data lek zullen wij dat binnen de 72 uur melden, tenzij het lek geen 

gevaar vormt voor de persoonsgegevens. 

 

 



HOE LANG? 

Seniornet Vlaanderen vzw bewaart je persoonsgegevens tot 2 jaar na je laatste deelname aan 

onze activiteiten. 

UW RECHTEN? 

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, 

alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken. 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking 

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Seniornet Vlaanderen. 

Daarnaast heb je steeds het recht om Seniornet Vlaanderen te verzoeken jouw 

persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering 

van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten 

mogelijks niet leverbaar zijn. 

Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. 

Recht van verzet 

Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om 

ernstige en legitieme redenen. 

Recht van vrije gegevensoverdracht 

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door jou verstrekt zijn aan Seniornet 

Vlaanderen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of 

aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

Recht van intrekking van de toestemming 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over 

het recht om die toestemming in te trekken. 

Recht om klacht in te dienen 

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35 

E-mail:    commission@privacycommission.be. 

Uitoefening van uw rechten 

Als je jouw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via de 

contactgegevens die je bovenaan terugvindt. Indien je deze rechten wenst uit te oefenen, 

vragen we je om ons een bewijs van je identiteit te verschaffen, en dit om elke ongeoorloofde 

bekendmaking of verwerking van je persoonsgegevens te voorkomen. We vragen je dan ook 



bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je 

aanvraag.  

WIJZIGINGEN 

Dit Privacy Beleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je regelmatig dit Privacy Beleid na te 

lezen op eventuele wijzigingen. 
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