
Beleidslijn van Heemkring Bodeghave inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy. 
(GDPR policy)

Heemkring Bodeghave neemt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zeer ernstig en wil alle no-
dige maatregelen nemen om de privacy van leden en deelnemers aan activiteiten veilig te stellen. Daarom 
zal de Kring enkel die gegevens opslaan en bewaren die nodig zijn om de doelstellingen van de vereni-
ging te realiseren. Gegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan strikt noodzakelijk.
In de volgende hoofdstukken wordt de beleidslijn ter zake beschreven.
1. Opgeslagen gegevens.
2. Publieke activiteiten.
3. Communicatie en website.
4. Archief.

1. Opgeslagen gegevens.
De vereniging beschikt over een digitale database waarin alle leden (een lid kan ook een gezin zijn) zijn 
opgenomen. Alle leden worden bij het aansluiten bij de Kring op de hoogte gebracht van de opname van 
naam, adre-nden uit de database geschrapt. 
Leden hebben de mogelijkheid om na te kijken welke gegevens over hen werden opgeslagen en kunnen 
deze laten aanpassen of schrappen. Deze mogelijkheid wordt telkens bekend gemaakt tijdens de jaarver-
gadering in januari.

Naast de digitale database beschikt de kring niet over andere instrumenten om gegevens over de leden 
op te slagen. Er worden geen andere gegevens dan naam, adres en 
e-mailadres opgeslagen.

De database wordt bijgehouden onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van de vereniging. De 
secretaris staat in voor het veilig bewaren van uw gegevens. Verzoeken tot inzage of aanpassing worden 
mondeling of schriftelijk aan de voorzitter of secretaris gericht. Naam en e-mailadres van de secretaris: 
Maggie Hertveldt; maggie.hertveldt@telenet.be

Op lidkaarten wordt ter informatie opgenomen:
‘Uw naam, adres en e-mailadres worden opgeslagen in de database van de Kring en worden onder geen 
beding doorgegeven aan derden. U kan op eenvoudige vraag de opgeslagen gegevens bekijken en laten 
aanpassen of schrappen.’

2. Publieke activiteiten.
De Kring organiseert regelmatig activiteiten voor de eigen leden en het bredere publiek. Tijdens deze ac-
tiviteiten wordt gefilmd of worden foto’s gemaakt. Dit kan de persoonlijke levenssfeer en privacy aantasten.

Daarom wordt op alle uitnodigingen – wat ook de drager moge zijn, digitaal of papier - de volgende clau-
sule opgenomen: 
‘Wij nemen uw privacy ernstig. Tijdens deze activiteit kunnen foto’s of videobeelden worden gemaakt. 
Mocht u verkiezen niet herkenbaar in beeld te worden gebracht, gelieve ons dan vooraf te verwittigen’

Digitaal verzonden uitnodigen worden verstuurd met de bestemmelingen in BCC zodat andere bestemme-
lingen geen kennis krijgen van de gebruikte adressen.

De fotograaf die namens de Kring beeldmateriaal maakt of geluidsfragmenten opneemt zal voor clo-
se-ups mondeling de toestemming aan de betrokkene vragen. 
De Kring neemt geen verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal gemaakt door derden of personen niet 
werkend in opdracht van de Kring.



Aanwezigheidslijsten of inschrijvingslijsten van activiteiten zullen worden vernietigd uiterlijk 6 maanden na 
de activiteit. Indien met voorafgaande inschrijving wordt gewerkt, zal op het inschrijvingsplatform (digitaal 
of papier) vermeld worden dat de gegevens worden gewist uiterlijk 6 maanden na de activiteit. Tevens 
wordt vermeld dat de gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven, noch voor commerciële 
doeleinden aangewend.

Tijdens Kringactiviteiten worden vaak foto’s of ander beeldmateriaal getoond. Indien personen zich in hun 
privacy aangetast voelen door het getoonde of besproken materiaal dan zal het gewraakte op eenvoudi-
ge vraag worden verwijderd. Vragen hiertoe worden aan de voorzitter gericht.

3. Communicatie en website.
In de communicatie, promotiemateriaal en op de website worden beeldmateriaal en teksten gebruikt. De 
personen die figureren in dit beeldmateriaal of teksten zijn vaak bekend maar mogelijks niet meer in leven 
of zelfs niet bekend bij de Kring. 

De Kring zal doen wat redelijk mogelijk is om toestemming te vragen met betrekking tot de personen die 
voorkomen in het gebruikte materiaal. Indien het niet lukt om voorafgaandelijk de betrokkenen te consul-
teren bestaat de kans – op eenvoudige vraag – betrokken beeldmateriaal of tekst te laten aanpassen of 
verwijderen. Hiertoe dient de belanghebbende een schriftelijke vraag te richten aan de voorzitter waarbij 
concreet wordt aangegeven wat het problematische materiaal is. 

Digitale gegevens van websitebezoekers zullen op geregelde tijdstippen worden gewist en onder geen 
beding worden doorgegeven aan derden.

Bij digitale communicatie met leden, potentiële leden en derden zal in de e-mail worden opgenomen:
‘Uw e-mailadres is opgeslagen in onze database. Onder geen beding zullen uw gegevens worden door-
gegeven aan derden. Indien u wenst uw gegevens te laten wissen, dan volstaat een eenvoudige vraag 
per e-mail. Heemkring Bodeghave neemt uw privacy ernstig.

4. Archief.
De Kring beschikt over een zeer rijk archief aan beeldmateriaal, teksten en documenten. Dit materiaal kan 
gebruikt worden bij de organisatie van tentoonstellingen en andere activiteiten.

Bij het gebruiken van dit materiaal wordt de persoonlijke levenssfeer zo maximaal mogelijk gerespecteerd. 
Toch kan de Kring niet garanderen dat voor alle materiaal waarin personen figureren ook de toestemming 
werd verkregen van de betrokkenen, gezien heel wat materiaal ver teruggaat in de geschiedenis.

Indien betrokkenen zouden vaststellen dat bepaald materiaal hun privacy aantast, dan kan dit gemeld 
worden aan de voorzitter en zullen in overleg gepaste maatregelen worden genomen.

Deze beleidslijn zal naar best vermogen worden ingevoerd en opgevolgd.
Mochten zich niettegenstaande de inspanningen van de Kring toch nog problemen inzake de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer aandienen dan kunnen de betrokkenen te allen tijde hierover de 
voorzitter contacteren op het volgende adres:
Luk Zelderloo
Vaartstraat 6, 1700 Sint-Martens-Bodegem
02 582 11 34
zelpo@telenet.be

Dit document werd door het bestuur van Heemkring Bodeghave goedgekeurd op 11 december 2018
en toegelicht aan de leden tijdens de jaarvergadering op 20 januari 2019.


