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Algemene Privacyverklaring 

Springzaad.be vzw 
11 mei 2018 

Springzaad.be vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
In deze privacyverklaring willen we heldere en tranparante informatie geven over 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Springzaad.be vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en familienaam 

• Organisatie/bedrijf 

• Functie deelnemer 

• Adresgegevens (werk of privé) 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Facturatiegegevens 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij per-
soonsgegevens verwerken 

Missie van Springzaad.be vzw 

Springzaad.be vzw is een open netwerk, waarin iedereen welkom is die meer ruimte 
wil scheppen voor natuur, kinderen en jongeren.  Springzaad.be stimuleert en onder-
steunt de ontwikkeling van natuurrijke speel- en leerplekken voor kinderen en jonge-
ren. Springzaad.be brengt professionelen en geïnteresseerden met sterk verschillen-
de achtergrond samen rond ruimte voor natuur, kinderen en jongeren. Hiervoor or-
ganiseert Springzaad.be plaatsbezoeken, workshops, studiedagen en symposia.  

Springzaad.be vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Springzaad vzw 

• Om jouw betaling af te kunnen handelen. 
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• Om jou onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor studiemomenten en activitei-
ten toe te zenden (mits jouw toestemming) 

• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverle-
ning uit te kunnen voeren  

• Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• Om goederen en diensten bij je af te leveren 

• Om je in contact te brengen met mensen of organisaties die werken rond ge-
lijkaardige thema’s zoals omschreven binnen onze missie. (mits jouw toe-
stemming) 

 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de 
gegevens hebben verkregen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Springzaad.be vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor bovengenoemde gegevens: maxi-
mum 5 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien 
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
 

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om 
de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven of ande-
re partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld 
hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons 
opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook 
verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schrifte-
lijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te 
trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor 
de intrekking daarvan.  
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Springzaad.be vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische 
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, 
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de techni-
sche werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websi-
te naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook 
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies 
door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daar-
naast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 
browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Dit kun je doen door contact op te nemen met Springzaad.be vzw (onze gegevens 
staan onderaan deze verklaring). 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwer-
king in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgege-
vens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat 
je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschik-
ken in een computerbestand naar jou te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op 
bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vra-
gen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek 
naar info@springzaad.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou 
is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te 
sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te 
vermelden dat het op een kopie gaat. Dit ter bescherming van je privacy. 

Springzaad.be vzw zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op 
jouw verzoek reageren. 

Springzaad.be vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 
klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op 
het gebied van privacy bescherming. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Springzaad.be vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt pas-
sende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste open-
baarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op via info@springzaad.be. 

mailto:info@springzaad.be
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Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

• Alle personen die namens Springzaad.be vzw van uw gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als 
daar aanleiding toe is; 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 
fysieke of technische incidenten; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 
 

Contactgegevens: 

Springzaad.be vzw – info@springzaad.be 

Stationsstraat 121, 3191 Hever 
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