Privacy-beleid van de Himalayan Projects vzw voor de ‘General
Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’.
Onze werkwijze gebeurt volgens strikte normen ter bewaking van de persoonlijke gegevens van
iedereen die zijn of haar gegevens deelt met ons.
De verkregen persoonsdata komen in ons bezit van contactnames (persoonlijk of via onze jointventures), inschrijvingen op onze acties en van stortingen aan onze vzw en zijn onderworpen aan
de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Wij geven u de uitdrukkelijke garantie dat geen enkele informatie of vertrouwelijke inlichting op
individueel niveau, waarvan wij kennis hebben genomen of zouden kunnen hebben genomen in het
kader van stortingen op onze rekeningen, inschrijvingen op nieuwsbrieven of in het verleden
verkregen mailadressen, zal worden misbruikt.
De verkregen datagegevens maken wij aan niemand bekend, tenzij wij daar gerechtswijze toe
verplicht zouden worden. Uw privacy wordt immer gerespecteert en uw gegevens worden enkel
intern gebruikt voor onze nieuwsverspreiding, opmaak fiscale attesten en eigen analyses. Deze
gegevens worden nooit aan derden doorgespeeld zonder uw toestemming.
De bewaring van deze gegevens bevinden zich op onze pc’s, beschermd door een dubbele firewall
en dataprotectie. Alleen bestuursleden van onze vzw hebben toegang tot deze gegevens. De
respectievelijke gegevens verzameld in het kader van joint-ventures worden ook enkel met die
respectievelijke partners gedeeld, die eveneens voor het gebruik van de door ons toegespeelde
gegevens aan onze privacy-beleidsakte gebonden zijn. Ook alle vrijwilligers die aan onze projecten
en acties meewerken en toch kennis zouden nemen van deze gegevens zijn aan deze regels
gebonden en kunnen die noch voor eigen gebruik, noch voor derden gebruiken en/of doorspelen.
De website bevindt zich op beveiligde webruimte, thans op een beveiligde server ons ter
beschikking gesteld door de Stad Brugge. Op onze homepagina vindt u ook een facebooklink die u
naar onze facebookpagina begeleidt. Die ‘knop’ en het openen van onze facebookpagina valt dan
weer onder de verantwoordelijkheid van die sociale netwerkverantwoordelijken. Het is dus
raadzaam hun gebruiksvoorwaarden en hun privacy-beleid hierrond te consulteren. Wij kunnen
enkel voor de inhoud van onze berichten instaan voor zover wij die zelf aanbrengen en/of
aanpassen, niet dus voor hun werking, datagebruik en toepassingen.
U kunt gelijk wanneer uw door onze gekende gegevens opvragen en u uitschrijven voor alle
communicatie. Dit via eenvoudige email, brief of telefoon.
Onze contactgegevens:
Himalayan Projects vzw (gepubliceerd in het BS. 38242003 op 28/02/2003 met KBO nr: 0479649-954) en met officieel adres: Leiselestraat 138, B-8200 Sint-Michiels, Belgium (Europe)
Tel.: +32 (0)50 385704 - Mob. Paul Vande Moortel, voorzitter: 0488 380277 – Nita Buduja Pun,
secretaris: 0487 523422
himalayanprojects@gmail.com
www.himalayan-projects.org, directe link naar:
www.himalayanprojects.brugseverenigingen.be
www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW
Deze verklaring dd. 23 mei 2018 is geldig tot een volgende vervanging of aanpassing.
Opgesteld te Brugge door Paul Vande Moortel, voorzitter Himalayan Projects vzw.

