GPDR Privacyverklaring
Algemeen
Tao-do vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe
wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tao-do vzw houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Dit brengt met zich mee dat
wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van je 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 je rechten als betrokken persoon omtrent je
persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
• Onmiddellijk de gegevens verwijderen uit onze database indien dit gevraagd wordt.
Tao-do vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je
na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit steeds via het volgende
mailadres: info@tao-do.be
1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden
en rechtsgronden :
- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten
- het versturen van gerichte e-mails.
- doorgeven van gegevens aan verzekeringsmaatschappijen
1.2 Welke gegevens verwerken we?
Tao-do vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

1.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens
te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je
er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via pascaldewitte@tao-do.be, dan verwijderen wij
deze informatie.

1.4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tao-do vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
1.5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tao-do vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
1.6 Delen van persoonsgegevens met derden
Tao-do vzw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
1.7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tao-do vzw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
1.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij
ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.
Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door
ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je
vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
1.9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tao-do vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via pascaldewitte@tao-do.be
1.10 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen
bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
1.11 Wijziging privacyverklaring
Tao-do vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 1 november
2018.

