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Algemene voorwaarden inzake de hernieuwde GDPR-wetgeving:
1/ De persoonlijke gegevens van de bestuursleden, de werkende leden, de menners, grooms,
sympathisanten, de partners, de vrijwilligers en de geïnteresseerden zullen automatisch
bewaard worden in data-bestanden op de PC’s die gebruikt worden door de vzw en via het
email-adres van de vzw, dewelke uitsluitend toegankelijk zijn voor de bestuursleden van de
vzw Den Brabander (Anja Decoster, Frans Van Laerhoven, Wim Ceuleers, Frederik Feytens,
Eveline Meeus, Ingrid Valvekens, Eric De Greeff, Valentin Verboeckhoven, Claude
Courcelles, Jan Toeloose, ). Ze zullen onder geen enkele voorwaarde doorgegeven worden
aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
2/ De persoonlijke gegevens van alle leden vermeld in punt 1, zullen uitsluitend gebruikt
worden ter aanvulling van de ledengegevens, het email-bestand en het verzekeringsdossier.
3/ Het email-adres van alle leden vermeld in punt 1, zal uitsluitend gebruikt worden voor het
communiceren van informatie inzake de evenementen, intern en extern georganiseerde ritten
met paard en/of kar, al dan niet georganiseerd door de VZW Den Brabander, het
clubweekend, opleidingen, lessen, workshops,vergaderingen bestuur en / of leden en alle
verder info die nodig is voor de goede werking van de organisatie. Alsook voor alle nuttige
info inzake gebeurtenissen, events, wedstrijden, demonstraties, praktische info en
reglementering betreffende de VZW Den Brabander en zijn doelstellingen. Deze informatie
is vertrouwelijk en mag door hen onder geen enkele voorwaarde doorgegeven worden aan
derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de VZW Den Brabender en / of de
betrokkene.
4/ De email-adressen van geïnteresseerden van de VZW Den Brabander die contact opnemen
voor:
info betreffende evenementen, demonstraties, wedstrijden, lessen, opleidingen, workshops,
ritten al dan niet commercieel, algemene infovragen en/of mededelingen, zullen automatisch
en uitsluitend opgeslagen worden in het email-bestand van de vzw en in data-bestanden op de
PC’s die gebruikt worden door de vzw. De bewaring ervan zal geschieden zoals aangegeven
in punt 1.

5/ De email-adressen en gegevens van de (commerciële) partners, van de vzw Den Brabander,
zullen automatisch en uitsluitend opgeslagen worden in het email-bestand van de vzw en in
data-bestanden op de PC’s die gebruikt worden door de vzw. De bewaring ervan zal
geschieden zoals aangegeven in punt 1. Zij gaan ook akkoord info te ontvangen over de
activiteiten allerhande, informatie over events, wedstrijden en demonstraties. Alsook alle
praktische en nuttige informatie betreffende de werking van de organisatie. Deze informatie is
vertrouwelijk en mag door hen onder geen enkele voorwaarde doorgegeven worden aan
derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de vzw Den Brabander.
6/ Foto's die genomen worden tijdens de events, demonstraties, wedstrijden, georganiseerde
ritten met paard en/of kar, zullen worden gepubliceerd op de FB-pagina, website of affiche
van VZW Den Brabander. Eenieder heeft het recht ten allen tijde de VZW Den Brabander te
vragen om een foto te verwijderen. Zij dienen hiertoe een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek te
richten aan de VZW Den Brabander via mail aan : frans.vanlaerhoven@outlook.com
7/ Goedgekeurde foto’s kunnen tevens aangewend worden ter vervollediging van het
persdossier van de VZW Den Brabander.
8/ Tijdens allerhande activiteiten van VZW Den Brabander zullen foto’s genomen worden.
De leden hebben ten allen tijde de mogelijkheid om, nu of in de toekomst, in de mate van het
mogelijke, de goedgekeurde foto’s te herroepen en/of te laten verwijderen voor toekomstige
activiteiten, commerciële doeleinden, op FB-posts, aankondigingen op website of verwerking
in het persdossier. Zij dienen hiertoe een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek te richten aan de
VZW Den Brabander via mail aan : frans.vanlaerhoven@outlook.com
9/ Een lid dat beslist afstand te doen van zijn/haar lidmaatschap, een sympathisant die beslist
geen interesse meer te hebben of een partner of vrijwilliger die niet meer met de vzw wenst
samen te werken, heeft het recht zijn/haar gegevens te laten verwijderen uit de databestanden en email-bestanden van de vzw. Hij / zij dient in dat geval bij de VZW Den
Brabnder een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek tot verwijdering van zijn/haar gegevens in te
dienen. De gegevens zullen vervolgens verwijderd worden uit de ledenlijst, het email-bestand
en alle data-bestanden opgeslagen op de PC’s die gebruikt worden door de vzw.
Hij/zij zal geen info meer ontvangen van de VZW Den Brabander, noch op de hoogte gesteld
worden van toekomstige activiteiten.
10/ Bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier voor toetreding als lid of
sympathisant verklaart men zich automatisch akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden
van de VZW Den Brabander.
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