
Privacyverklaring Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 
  
 
1. Algemeen 
  

1.1 Familiekunde Vlaanderen regio Tielt vzw is het kennisknooppunt voor familiegeschiedenis en is 
gevestigd op het adres Luxemburglaan 21,  8700 TIELT, ondernemingsnummer 0607865742. 
e-mail: jan-callens@telenet.be 
bank: Argenta - BIC code: ARSPBE22 
webpagina: www.fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be 
 
1.2 Familiekunde Vlaanderen regio Tielt biedt:  
 
- een tijdschriftabonnement aan en bewaart adresgegevens van leden om de tijdschriftverzending 
mogelijk te maken.  
- een gratis e-nieuwsbrief aan die u vrijblijvend informeert over alle aspecten van onze werking 
(onder meer nieuwtjes, vormingsaanbod, publicaties, activiteiten)  
  
1.3 Wij zorgen voor een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons 
op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).  
  
1.4 Via deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens  
verwerken van zodra u leesgeld overmaakt van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt. Door deze 
Privacyverklaring te aanvaarden tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de 
inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met één of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u 
vriendelijk om contact met ons op te nemen via jan-callens@telenet.be om uw bezorgdheden te 
bespreken.  

  
 
2. Wat doen wij met uw informatie?  
  

2.1 De persoonsgegevens die u omwille van uw leesgeld  Familiekunde Vlaanderen regio Tielt aan 
ons bezorgt, gebruiken wij voor het verzenden van ons tijdschrift naar het door u opgegeven 
postadres. Deze gegevens  door ons zelf verwerkt. 
 
2.2. Uw naam, voornaam en het e-mailadres dat u bij uw intekening voor onze e-nieuwsbrief 
opgeeft, worden enkel gebruikt om u deze e-nieuwsbrief te kunnen bezorgen.  

  
 
3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?  
  

3.1 Bij uw aanvraag van een abonnement van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt slaan wij de 
volgende informatie op: voornaam, familienaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats. 
 
3.2 Bij uw aanvraag om onze e-nieuwsbrief te ontvangen, vragen we deze gegevens op: e-mailadres, 
voornaam en familienaam.  
  
3.3 Wij houden uw persoonsgegevens bij zolang u leesgeld stort voor Familiekunde Vlaanderen 
regio Tielt of zolang u wenst onze e-nieuwsbrief te ontvangen.   
  
3.4 Indien u uw lidmaatschap stopzet, dan worden uw persoonsgegevens gearchiveerd in ons  



verenigingsarchief.   
  
3.5 Bij stopzetting van uw intekening op onze e-nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens niet 
meer door ons bewaard.  
  
3.6 Familiekunde Vlaanderen regio Tielt geeft uw persoonsgegevens niet door aan externe 
organisaties.  

  
 
4. Inzage- en correctierecht  
  

4.1 In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 
(AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw 
persoonsgegevens. U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens 
te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten 
verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn. U heeft het recht om ons 
kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of 
om tegen een verwerking bezwaar te maken.  
Verder beschikt u over het recht om uw toestemming (zoals de toestemming om uw gegevens met 
derden te delen) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te 
herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking 
van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en 
op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.  
  
4.2 Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres jan-
callens@telenet.be.  
  
4.3 U kan op elk ogenblik uw abonnement Familiekunde Vlaanderen regio Tielt beëindigen. U kan 
zich eveneens uitschrijven voor onze e-nieuwsbrief.  

 
  
5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?  
  

5.1 Familiekunde Vlaanderen regio Tielt neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens 
te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging 
of ongeoorloofde toegang. We zorgen ervoor dat alle informatie op een veilige computer wordt 
opgeslagen.  

  
 
6. Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?  
  

6.1 Familiekunde Vlaanderen regio Tielt stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Wij 
vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via jan-
callens@telenet.be. 
Wij verzoeken u om uzelf hierbij te identificeren (zoals door het meesturen van een kopie van de 
voorzijde van uw identiteitskaart of eID).  
  
6.2 Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook 
steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit 
(Privacy-commissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden 
acht.  
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7. Wijzigingen  
  

7.1 Familiekunde Vlaanderen regio Tielt  behoudt zich steeds het recht voor om deze 
Privacyverklaring te wijzigen.  Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te 
raadplegen.   
  
7.2 Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 16/06/2018. 


