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Privacyverklaring van de feitelijke vereniging Gentsekoop 
 
Gentsekoop 
Feitelijke vereniging 
Nederkouter 134 
9000 Gent 
info [at] gentsekoop [punt] be 
 
Als feitelijke vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. 
 
Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, stuur ons 
dan een e-mail via info [at] gentsekoop [punt] be  
 
 
Aan wie is deze privacyverklaring gericht? 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen die op enigerlei wijze deelnemen/deelnamen aan onze 
activiteiten of er belangstelling voor tonen/toonden, onder andere iedereen die onze websites bezoekt of op enigerlei 
wijze met ons communiceert. 
 
 
Verwerkingsdoeleinden: waarom we persoonsgegevens verwerken 
 
Persoonsgegevens worden door Gentsekoop verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

● Gerechtmatigd belang: 
○ Verspreiden/bezorgen van inschrijvings-, deelname- en reservatieinformatie (bevestigingen, 

praktische informatie, enz.) in het kader van onze activiteiten en vereist om deze activiteiten te kunnen 
organiseren 

● Andere doeleinden: 
○ Promotie 
○ Donaties 
○ Verbeteren van de gebruikerservaring en informatie (websites) 

 
 
Welke persoonsgegevens we verwerken  
 
Voor bovenstaande verwerkingsdoeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van je vragen en/of verwerken: 

● Naam 
● E-mailadres 
● Door ondernemers aan ons bezorgde foto's, die persoonsgegevens bevatten. 
● Door jou ingevoerde teksten, die persoonsgegevens bevatten. 
● Foto's, genomen op onze activiteiten, die persoonsgegevens bevatten. 
● Financiële gegevens gekoppeld aan je online betalingstransactie. 
● IP-adressen, geolocaties (door middel van Google Analytics cookies) 

 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 
 
Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen. We verzamelen geen 
aanvullende persoonsgegevens via derden. 
 
 



Je rechten omtrent je persoonsgegevens 
 
Je hebt:  

● recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. 
● recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn. 
● het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben en 

die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel 
het recht om te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. 

● recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde 
gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. 

● het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou 
direct aan een andere partij. 

 
Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. 
Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor promotionele doeleinden per 
e-mail. Dit kan eenvoudig en zonder motivering via uitschrijfmogelijkheden in elk van onze e-mails met promotie 
doeleinde. 
 
Via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om elk van deze rechten uit te 
oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. Wij kunnen je dan vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor 
kunnen geven aan je verzoek. 
 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
 
Voor dataverwerking sloot Gentsekoop met enkele derden een verwerkingsovereenkomst af: 

● Mailchimp.com: Voor het versturen van informatie en ten behoeve van promotie over onze activiteiten, maken 
we gebruik van de dienst Mailchimp.com. 

● Google: Op onze websites worden Google Analytics cookies gebruikt, en we maken tevens gebruik van oa. 
Google Forms en Google Drive. 

● Mollie: Via onze website kan er online betaald worden, hiervoor maken we gebruik van de betalingsgateway 
Mollie. 

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. 
 
 
Cookies 
 
Op onze websites maken we gebruik van cookies. Dit maakt het mogelijk om een betere gebruikerservaring en betere 
informatie te bieden. Met uitzondering van 'Essentiële cookies', die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de 
websites, kan je het gebruik van cookies op onze websites aanpassen of uitschakelen naar eigen voorkeur.  
 
 
Bewaartermijn 
 
Gentsekoop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doeleinde waarvoor 
deze door jou zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan eventuele wettelijke eigen te 
voldoen. Je persoonsgegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om de doeleinden te realiseren of 
wanneer je op een geldige manier je recht uitoefent teneinde deze gegevens te laten verwijderen. 
 
Gentsekoop verbindt zich ertoe de gegevens in ieder geval niet langer bij te houden dan maximaal twee jaar na laatste 
gebruik. 
 
 



Beveiliging van de gegevens 
 
Alle persoonsgegevens behandelen we op een vertrouwelijke manier. De toegang tot alle accounts van Gentsekoop (in 
eigen software en bij de dienstverleners waar persoonsgegevens digitaal worden verwerkt) werd beveiligd door het 
hanteren van diverse maatregelen en best practices. 
 
Elk lek dat wordt vastgesteld, wordt binnen een redelijke termijn doorgegeven aan de instanties. 
 
 
Data Protection Officer 
 
Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, kan je je 
wenden tot info [at] gentsekoop [punt] be  
 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten, dan 
vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt het recht een klacht in te dienen met betrekking tot 
de verwerking van je persoonsgegevens aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische 
grondgebied. 
 
 
Wijzigingen aan onze privacyverklaring 
 
We kunnen ons privacybeleid steeds aanpassen. Zijn er wijzigingen, dan kondigen we deze aan op onze website. 


