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Privacyverklaring Veto Gent (Versie van 03/09/2018)  

 

Veto Gent hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom beogen we u in 

deze privacyverklaring heldere en transparante informatie te geven over welke persoonsgegevens 

we verzamelen en hoe we met die gegevens omgaan. Veto Gent houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dat brengt concreet met zich mee dat: 

1) we uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we de 

gegevens hebben verzameld. Die doelen en soorten persoonsgegevens zijn beschreven in 

deze verklaring. 

2) we enkel de persoonsgegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om dat doel te bereiken. 

3) we om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die toestemming nodig hebben om uw 

persoonsgegevens te verwerken. 

4) we de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw 

persoonsgegevens te beveiligen. 

5) we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor het doel 

waarvoor we de gegevens hebben verzameld. 

6) we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, die rechten respecteren en 

we u op die rechten willen wijzen. 

Als Veto Gent zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na 

het lezen van deze verklaring nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

Veto Gent 

Abdisstraat 1 

9000 Gent 

Presidium@vetogent.be 

Waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken 

Veto Gent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

1) Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Veto Gent. (Uitvoering van de 

overeenkomst tussen Veto Gent en zijn leden.) 

2) Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen. (Waarvoor we expliciete toestemming 

vragen.) 

3) Voor subsidiëring. (Waarvoor de persoonsgegevens van onze leden een verplichting zijn.) 

4) Om het aantal verkochte lidkaarten te vergelijken met de officiële inschrijvingen per 

talencombinatie en studiejaar. 
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Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

1) Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres 

2) Identiteitsgegevens uitgegeven door de UGent: studentennummer 

3) Persoonlijke kenmerken: geboortedatum 

4) Studiegegevens: studiejaar, studierichting  

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 

verzameld. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dat noodzakelijk 

is om de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren. 

Wij maken gebruik van een derde partij: 

1) om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen. 

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst 

hebben afgesloten. 

Verder zullen wij geen persoonsgegevens aan derden doorgeven, tenzij we verplicht zijn om dat te 

doen. Een voorbeeld daarvan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons 

opvraagt. In een dergelijk geval zijn we verplicht om mee te werken en om onze gegevens te delen.  

Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming 

voor geeft. U heeft te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken.  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie. 

Bewaartermijn 

Veto Gent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn 

verzameld. De persoonsgegevens worden maximaal zes jaar bijgehouden. 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u 

ontvangen hebben. Bovenaan deze verklaring ziet u hoe u contact met Veto Gent kunt opnemen. 

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) 

door ons of door een van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een 

andere partij. Daarvoor kunnen we u vragen om uw identiteit te bewijzen. 
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Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om eerst 

contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de 

Privacycommissie. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. 

Wijziging privacybeleid 

Veto Gent kan zijn privacybeleid wijzigen. Wanneer het beleid wordt gewijzigd, plaatsen we daarover 

een aankondiging op onze website. Het privacybeleid werd voor het laatste aangepast op 

03/09/2018. 

 


