
PRIVACYVERKLARING DIAWARENESS VZW 
DiAwareness vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw 
privacy wordt gerespecteerd). 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke 
gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw 
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

DiAwareness vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren. 

Als DiAwareness vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring hierover vragen heeft of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

DiAwareness vzw : 

 

INFO@TYPE1AWARENESS.COM 

 

Motivatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door DiAwareness vzw verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden en rechtsgronden : 

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van DiAwareness vzw ( uitvoering van een 
overeenkomst) 

• voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang en uitvoering van 
een overeenkomst) 

• voor het bekomen van subsidiëring door de overheid ( gerechtvaardigd belang) 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, 
opslagen en verwerken: 

• Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 
• Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummers 
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum,  

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens 
hebben verkregen. 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 



Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn. 
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht 
en toegestaan is. Wij kunnen enkel persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier 
toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder 
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen, jonger dan 16 jaar, indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn 

DiAwareness vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt met een maximum van 5 jaar 

 

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals 

• Alle personen die namens DiAwareness vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We werken met versleutelde bestanden 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij 
van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan 
opnemen. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze 
pagina. 

 

 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.  

Dit kan via : 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen 

 

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen


Cookies 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door websites 
op uw pc worden gezet om gegevens over uw voorkeuren op te slaan. Cookies kunnen uw 
internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door 
ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website 
bezoekt. 

• Doormiddel van een zogenaamd permanente cookie herkennen we u bij een volgend 
bezoek. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld taalvoorkeuren opslaan. U kunt deze verwijderen via 
uw browser. 

• Sessie cookies zijn tijdelijke cookies (ze worden verwijderd na het sluiten van je browser) 
en laten ons zien welke pagina’s je bekijkt om zo de website verder te optimaliseren. 

• Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je 
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.  

 

Google analytics 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. (“Google”). 

 

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden 
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het 
cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) 
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google 
stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-
programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een 
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.  

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de 
website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met 
betrekking tot website activiteit en internetgebruik. 

 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-
adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen 
te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze 
website kunt benutten. 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de 
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

 

Wijziging privacy statement 

DiAwareness vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een 
aankondiging doen op onze website. 

 


