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Inleiding 
 

Als organisatie respecteert vzw Amizant (hierna Amizant) jouw privacy. Ongeacht je deelnemer, 

vrijwilliger of werknemer bent, lichten we graag even toe hoe er met jouw informatie wordt 

omgegaan. 

Amizant is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens en is gevestigd Steenbeekhof 4, 

B201, 9100, Sint-Niklaas; Ondernemingsnummer 0754.502.325 

Principes voor het verwerken van persoonsgegevens 
 

Amizant erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens en deze met 

de nodige zorg behandelen en enkel voor welbepaalde doeleinden. Amizant bevestigt expliciet dat 

alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 

30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 

van persoonsgegevens als de Verordening 2016/679 van 27 April 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije 

verkeer van die gegevens (hierna GDPR). 

Welke persoonsgegevens verwerkt Amizant van jou? 

Persoonsgegevens 
• ldentificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres ... 

• Persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit. 

• Fysieke gegevens: grootte, gewicht, schoenmaat ... 

• Medische gegevens: diëten, allergieën, medicatie ... 

• Beeldopnamen: foto's, video's. 

• Financiële gegevens: bankrekeningnummer, kostenvergoeding vrijwilliger. 

• Gezondheidsgegevens: medische fiche (Tetanus, Dieet, Contactpersonen bij nood, huisarts 

... ) 

Waarvoor verwerkt Amizant persoonsgegevens van jou? 

Algemeen 
 

Het verwerken van je persoonsgegeven is noodzakelijk: 

• Om je te identificeren, te contacteren en je correct te adviseren; 

• Voor het beheer van je vakantiedossier; 

• Voor een goede medische opvolging tijdens je vakantie (bv. voor jouw dieet, ingeval van een 

ongeval); 

• Om voldoende begeleiding tijdens je vakantie te voorzien. 
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Vrijwilliger 
Het verwerken van je persoonsgegevens als vrijwilliger is noodzakelijk voor de volgende doeleinden: 

• om contact te kunnen opnemen en te communiceren met de vrijwilliger; 

• om het vrijwilligerswerk te plannen; 

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten; 

• om de eventuele onkostenvergoeding te kunnen betalen aan de vrijwilliger; 

• om de eventuele vormingen van de vrijwilliger te plannen; 

• om met derden contracten te kunnen aangaan (verzekeringen, transport ...); 

• om de vrijwilligers te informeren i.v.m. acties en initiatieven van Amizant; 

• om de samenwerking met de vrijwilliger te evalueren; 

• om de vrijwilliger aan te schrijven op basis van diens profiel met eventuele nieuwe 

interessante vrijwilligersengagementen. 

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? 
Amizant zal jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de 

naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten. 

Medische gegevens (medische fiches) worden binnen de 3 maanden na het einde van het kamp 

verwijderd. 

Persoonsgegevens die worden gebruikt voor facturatie en boekhouding worden volgens de 

wettelijke bewaartermijn gedurende 7 jaar bewaard. 

Voor alle andere doeleinden bedraagt de bewaartermijn 2 kalenderjaren. 

Aan wie geeft Amizant jouw persoonsgegevens door? 
1. Jezelf, jouw wettelijke vertegenwoordiger (bewindvoerder, bemiddelaar ... ), jouw 

vertegenwoordiger (professionele raadsman, advocaat ... ) of iemand die hiervoor een 

mandaat of jouw akkoord heeft gekregen, dit rechtstreeks of door de tussenkomst van de 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van jouw keuze; 

2. De centrum- en activiteitenpartners van Amizant in het kader van de toeristische 

wetgevingen (toerismebelastingen, brandveiligheid, aanwezigheidslijsten in centra...); 

3. De Amizantvrijwilligers, zodat zij kunnen instaan voor de praktische organisatie van de 

vakantie. Tevens worden ook de medische gegevens gedeeld met de vrijwilligers voor 

adequate medische hulpverlening op vakantie indien nodig; 

4. Zorginstellingen (ziekenhuizen, artsen ... ): wanneer medische ingrepen noodzakelijk zijn, zal 

Amizant de medische gegevens met deze personen delen; 

5. Onze advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen; aan tegenpartijen, hun advocaten, 

gerechtsdeurwaarders, deskundigen en aan Justitie ingeval van geschillen 

6. Alie instellingen om je een voordeel toe te kennen op basis van een bevoorrecht statuut 

(verhoogde tegemoetkoming ...); 

7. Je schuldeisers en hun gerechtsdeurwaarders in het kader van een procedure tot uitvoering 

(beslag, overdracht ...); 

8. De verzekeringsinstelling voor jouw verzekering; 

9. Amizant kan verplicht zijn om bepaalde gegevens aan derden, zoals de gerechtelijke en 

administratieve instanties, bekend te maken overeenkomstig de geldende wetgeving. 
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Beveiliging van je gegevens 
• We nemen passende maatregelen om de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van 

je gegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de omvang en 

de context van de verwerkingsdoeleinden en het type persoonsgegevens. 

• Amizant neemt gepaste fysieke, administratieve, organisatorische en technische 

veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde 

toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 

• Amizant legt haar verwerkers contractueel dezelfde veiligheidsmaatregelen op. 

• Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde 

medewerkers om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven opdrachten. 

Foto’s 
Vanuit onze organisatie publiceren wij regelmatig foto’s en video’s onze website, op andere sociale 

media, op publicaties, nieuwsbrieven, brochures etc. Deze opnames worden tijdens de activiteiten 

van Amizant vzw opgenomen. Mogelijk bent u ook op één van deze opnames te herkennen. 

Omdat we ieders privacy willen respecteren willen we zorgvuldig omgaan met dit beeldmateriaal en 

dit enkel gebruiken in het kader van het informeren over onze werking en de promotie van onze 

organisatie. Bovendien plaatsen we geen beeldmateriaal dat iemand schade kan berokkenen en 

worden er geen namen bij foto’s en video’s geplaatst noch worden betrokkenen getagd met hun 

account op sociale media. 

Welke rechten heb je? 
De betrokken persoon beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens 

voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen of de aan toevertrouwde taken 

van openbaar belang waaraan Amizant onderworpen is. 

Recht van inzage 
Als betrokkene heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door Amizant 

worden verwerkt. lndien je hierom verzoekt kan er een kopij van jouw persoonsgegevens worden 

afgeleverd. 

Je kan een kopij opvragen van je persoonsgegevens voor zover dit geen inbreuk maakt op de rechten 

en vrijheden van anderen. 

Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens 
Je kunt op elk moment verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren of om jouw gegevens te 

vervolledigen. 

Je toestemming intrekken 
Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het 

recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder het opgeven van een 

reden. Het intrekken van je toestemming verandert niks aan de geldigheid van de verwerkingen die 

gebeurd zijn voor die intrekking. 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering) 
Je hebt het recht om niet uitsluitend aan een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, 

te worden onderworpen. Sommige gegevensverwerkingen verlopen kunnen immers volledig 

geautomatiseerd zonder tussenkomst van de medewerker. 
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Recht van bezwaar 
Ben je het niet eens met de manier waarop Amizant bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je 

daartegen verzetten. 

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen indien blijkt dat Amizant deze gegevens 

onrechtmatig verwerkt. 

Hoe oefen je deze rechten uit? 
lndien je een van bovenstaande privacyrechten wenst uit te  oefenen, dan kun je altijd contact met 

onze Data Protection Officer (DPO) opnemen via privacy@amizant.be (zie ook verder ‘Waar kan ik 

terecht met vragen’). 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die manier kan Amizant je 

vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten 

wenst uit te oefenen, kan Amizant ter identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken. 

Bij het oefenen van een van bovenstaande privacyrechten, voorziet Amizant 30 dagen de tijd om het 

recht uit te voeren. 

Waar kan ik terecht met vragen? 

Algemeen 
In eerste instantie kan je altijd terecht bij Amizant met privacy gerelateerde vragen. Uw vraag komt 

terecht bij onze Data Protection Officer (DPO) en zal zo snel mogelijk behandeld worden. 

Contact: 

• Email: privacy@amizant.be 

• Schriftelijk: vzw Amizant, Steenbeekhof 4, B201, 9100, Sint-Niklaas t.a.v. Data Protection 

Officer 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Verder kan u altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met vragen: 

Contact: 

• www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

Wijzigingen in onze privacyverklaring 
 

DPI kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen en plaatst steeds de bijgewerkte versie op de 

website inclusief datum en versienummer van de “laatste update”. 

Versie: Versie 1.0 

Laatste Update: 12/10/2021 
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