Privacyverklaring FIFTY ONE CLUB AALST
1. Algemeen
1.1. De Fifty One Club Aalst (FOC AALST) is een serviceclub maar eigenlijk veel meer dan dat. Zelf
spreken we liever over een vereniging maar dan niet één van de zovele Aalsterse verenigingen. FOC
AALST is een bijzonder warme groep van gelijkgestemde vrienden die zich bewust willen inzetten niet
enkel voor elkaar maar ook voor de anderen. De meerwaarde van onze vereniging – eigenlijk een
sterk team – ligt in de banden die over de jaren heen zijn gesmeed. Vriendschapsbanden. Wellicht dat
de diversiteit tussen onze bewogen leden nog het meeste bijdraagt aan dit groepsgevoel: jong en oud,
zelfstandige en bediende, actief of minder actief – het maakt voor ons niet uit. We zijn er voor elkaar
en proberen vanuit deze sterke vriendschapsband dezelfde dynamiek uit te stralen naar onze
zusterverenigingen en andere verenigingen die zich dagdagelijks inzetten voor een betere
maatschappij. Begrippen als achting en verdraagzaamheid voeren wij bijzonder hoog in ons vaandel.
1.2. FOC AALST neemt gegevensbescherming heel ernstig. Wij garanderen u een gepaste
bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens (“Privacywet”) en op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG /
GDPR).
1.3. De huidige privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden
waaronder FOC AALST de doorgegeven persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Neem rustig de tijd
om deze door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.
1.4. Door met FOC AALST enige relatie aan te gaan (weze het als kandidaat-lid, lid, bezoeker van
onze evenementen, sponsor, …) gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij
het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om dit
onmiddellijk te melden op het e-mailadres info@fiftyoneclubaalst.be .
2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
2.1. Wij verzamelen van (kandidaat) leden de volgende gegevens: Privé adres, geboortedatum, bedrijf
of werkgever, professionele functie, telefoon, email en voornaam van de partner van .
Tevens verzamelen wij de persoonsgegevens ten behoeve van de organisatie en het doel van FOC
AALST (emailadres alsook adresgegevens van particulieren (met inbegrip van de bezoekers van de
events georganiseerd door FOC Aalst), evenals bedrijfs-en facturatiegegevens teneinde te voldoen
aan de administratieve verplichtingen).
2.2. Foto’s die genomen worden tijdens events georganiseerd door FOC AALST of waarop FOC
AALST aanwezig is, mogen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (website, pers, sociale media
zoals facebook, twitter, LinkedIn).
3. Wat doen wij met uw informatie?
3.1. Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig aan FOC AALST heeft bezorgd via het intake formulier
of op enige andere wijze. Deze gegevens worden intern gebruikt voor de organisatie en het doel van
FOC AALST. De gegevens van de (kandidaat)-leden van FOC Aalst worden één keer per jaar
geactualiseerd en overgemaakt aan Fifty-One International. De gegevens worden opgenomen in de
Directory Fifty-One International (www.fifty-one-international.org) en kunnen ook vermeld worden in
het Fifty-One Bulletin dat op regelmatige basis ter kennis wordt gebracht van alle leden.
3.2. De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden
behoudens genoemden in art. 3.1.
3.3. Uw gegevens zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen, thans zullen ze bewaard worden
tot één jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.
4. Welke mogelijkheden heb ik om mij te verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

4.1. U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze
persoonsgegevens te laten verbeteren, indien ze onjuist of niet meer actueel zouden zijn. Daarnaast
kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze
onvolledig of niet ter zake dienend zijn.
4.2. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
5. Wijzigingen
5.1. FOC AALST behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw
verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Privacyverklaring door te nemen en de
laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in
september 2018.
De meest recente versie van de Privacyverklaring van FOC AALST is te vinden op de FOC AALST
leden-website.
6. Heeft u nog andere vragen?
6.1. Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw
persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de in functie zijnde voorzitter van FOC AALST.
U kunt eveneens een e-mail sturen naar het daartoe bestemde e-mailadres: info@fiftyoneclubaalst.be.

