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Privacyverklaring AMATEURRADIOCLUB DE PINTE vzw (ARCDP vzw)
ARCDP vzw verklaart de Europese Verordering 2016/679 betreffende de bescherming van
persoonsgegevens na te leven. De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten.
1) Welke persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt ARCDP vzw?
Artikel 10 van de wet op de vzw verplicht ARCDP tot het houden van een register van de
effectieve leden waarin de volgende persoonlijke gegevens zijn opgenomen:
- naam en voornaam;
- woonplaats;
- data van toetreding, uittreding of uitsluiting.
Dit ledenregister is eventueel aangevuld met:
- de roepnaam van het amateurstation;
- het e-mailadres;
- het feit of het lid al dan niet aangesloten is bij de sectie “Tussen Leie en
Schelde(TLS)” van de “Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA)”.
Toegetreden leden zijn opgenomen in een afzonderlijk register dat dezelfde persoonlijke
gegevens bevat.
ARCDP vzw. houdt ook gegevens bij van contactpersonen bij haar dienstenleveranciers en
bevriende organisaties:
- naam en voornaam;
- adres;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
- de roepnaam van het amateurstation.
2) Waartoe gebruikt ARCDP vzw de verworven gegevens?
De vereniging gebruikt de gegevens:
- om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen opgelegd door
de vzw-wetgeving;
- om te voldoen aan haar verplichtingen naar de leden toe;
- om de legitieme handelingen en het doel van de vereniging te dienen.
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3) Hoe worden de gegevens initieel verworven?
Elke persoon die zich als lid wenst aan te sluiten bij ARCDP vzw vult het toetredingsformulier
in. Enkel de naam, voornaam, woonplaats, de keuze “toetredend lid” of “effectief lid”, de
datum en handtekening zijn verplicht.
De roepnaam en het e-mailadres worden enkel in het ledenregister opgenomen indien het lid
ze heeft vermeld en alzo daarvoor toelating heeft gegeven.
Het feit of de aanvrager al dan niet lid is van de sectie TLS van de UBA is noodzakelijk voor de
bepaling van het lidgeld.
De verstrekte gegevens worden enkel in het register opgenomen nadat de Raad van Bestuur
de aanvraag heeft goedgekeurd.
Gegevens van dienstenverleners en bevriende organisaties volgen uit de contacten met hen.
4) Met wie deelt de vereniging de verworven gegevens?
De voornamen en e-mailadressen worden gedeeld met Groups.io, de organisatie die de
e-mailreflector toepassing ter beschikking stelt. Ze worden slecht ter beschikking gesteld mits
de uitdrukkelijke toelating van de betrokkene. De betrokkene kan zich op elk ogenblik
uitschrijven. De privacyverklaring en de “GDPR compliance” zijn te raadpleegbaar op
https://groups.io/.
Er worden geen gegevens gedeeld met andere organisaties of verenigingen.
5) Afbeeldingen
De vereniging kan foto’s van individuele leden, groepsfoto’s en algemene sfeerbeelden van
haar activiteiten publiceren op de website en in het clubblad.
6) Waar worden de gegevens opgeslagen?
- het ledenregister: zetel van de vereniging en secretariaat;
- deelnemers aan evenementen ingericht door de vzw: secretariaat en
penningmeester;
- bestemmelingen van het clubblad: redacteur;
- dienstenverleners: zetel en secretariaat;
- documenten- en beeldenarchief: zetel
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7) Hoe lang bewaart de vereniging de gegevens?
- gegevens van effectieve leden: tot opheffing van de vereniging;
- gegevens van toegetreden leden: tot de uittreding, uitsluiting of overlijden;
- gegevens van deelnemers aan evenementen ingericht door ARCDP vzw: van
inschrijving tot de afloop van het evenement;
- bestemmelingen van het clubblad: tot einde lidmaatschap of opzegging;
- bezoekers clublokaal: lopend werkjaar;
- gegevens doorgegeven aan Groups.io: tot uitschrijving;
- documenten- en beeldenarchief: tot opheffing van de vereniging;
- gegevens van dienstenverleners: tot het einde van de dienstverlening.
8) Opslag en beveiliging
De gegevens op papier of digitale drager die zich bevinden op de zetel van de vereniging
worden opgeborgen in een gesloten kast. De toegang tot de gegevens die opgeslagen zijn op
de informaticamiddelen van de secretaris, de penningmeester en de redacteur zijn beveiligd
door middel van paswoorden en een softwarepakket ter bescherming van ongeoorloofde
toegang via het internet. Na elke wijziging van de opgeslagen gegevens neemt men een
beveiligde back-up.
9) Recht op inzage en verbetering.
De personen waarvan de vereniging beschikt over persoonsgegevens hebben het recht op
inzage, verbetering en verwijdering van de gegevens. Het recht op verwijdering geldt niet
voor effectieve leden. Om dit recht uit te oefenen, volstaat een schriftelijke aanvraag bij de
voorzitter. De aanvrager zal in het bezit gesteld worden van een door de voorzitter
ondertekend uittreksel waarop zijn gegevens opgenomen zijn.
10) Datalekken.
Indien het vermoeden bestaat dat gegevens waarover de vereniging beschikt op
ongeoorloofde wijze werden vernietigd, ontvreemd of misbruikt dient de voorzitter daarvan
onmiddellijk in te lichten met mededeling van :
- het tijdstip van de vaststelling van de inbreuk;
- de aard van de inbreuk;
- de betrokken gegevens;
- de ondervonden nadelige gevolgen van de inbreuk.
De voorzitter verwittigt binnen de 48 uren na vaststelling van de inbreuk de
gegevensbeschermingsautoriteit volgens de geijkte procedures. Tevens stelt hij schriftelijk
allen die mogelijk nadeel van de inbreuk zouden kunnen ondervinden in kennis van de feiten
en de ondernomen stappen.
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11) Afwijkingen.
Van de hierboven beschreven maatregelen ter bescherming van de persoonlijke gegevens
kan enkel worden afgeweken indien hiertoe een wettelijke vereiste bestaat.

Luc Smet
Voorzitter
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Isabel Colman
Penningmeester

Kristiaan De Rocker
Secretaris

Michel Malfait
Bestuurder
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