Privacyverklaring Antwerpse Bosgroepen
aangepast op 17/06/2022

1. Algemeen
Hieronder kan je een overzicht vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van
jouw persoonsgegevens door de Antwerpse Bosgroepen. Heb je nog vragen over je
persoonsgegevens? Of over onze privacyverklaring? Je kan altijd bij ons terecht voor
bijkomende informatie via onze contactmogelijkheden( zie punt 8H).

2. Wie zijn we?
In Antwerpen zijn er momenteel 3 Bosgroepen actief, samen wordt hiernaar verwezen als
“de Antwerpse Bosgroepen”. De Antwerpse Bosgroepen zelf is geen rechtspersoon maar
enkel een overkoepelende benaming voor de 3 verschillende bosgroepen die binnen de
provincie Antwerpen vallen.

Juridische entiteit

Adres(sen) en ondernemingsnummer

Bosgroep
Antwerpse Gordel
vzw

Schildesteenweg 99
2520 Ranst
bosgroepantwerpsegordel@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0884.382.751

Bosgroep Kempen
Noord vzw

Polderstraat 33
2360 Oud-Turnhout
bosgroepkempennoord@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0476.530.217

Bosgroep
Zuiderkempen vzw

Britselaan 20C
2260 Westerlo
bosgroepzuiderkempen@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0860.780.968

Bovenstaande Bosgroepen hebben elk eigen rechtspersoonlijkheid en treden ieder
afzonderlijk op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die ze
verwerken. De persoonsgegevens worden verwerkt door een individuele bosgroep en
worden niet automatisch gedeeld met de andere bosgroepen binnen de Antwerpse
Bosgroepen.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of
onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

De Antwerpse Bosgroepen kunnen je contactgegevens, zoals adres, e-mail,
telefoonnummer, enz., verzamelen via lidmaatschapsformulieren, overeenkomsten,
contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, nieuwsbrieven, sociale media, e-mails,…
Het openbaar wifi-netwerk in de kantoren van de Antwerpse Bosgroepen is een
dienstverlening voor bezoekers aan de gebouwen van de Antwerpse Bosgroepen
gevestigd in gebouwen van provincie Antwerpen. De gebruiksvoorwaarden en de
privacyverklaring voor dit netwerk kan je terugvinden als je inlogt op dit netwerk. Door
deze te accepteren en de dienst te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze
voorwaarden en erken je ze te respecteren.

4. Wat gaan wij met je persoonsgegevens doen?
De Antwerpse Bosgroepen verzamelen je persoonsgegevens voor diverse doeleinden:
voeren van correspondentie, verstrekken van informatie door middel van nieuwsbrieven,
afhandeling van je vraag bij invullen van contact- of aanvraagformulier op onze website
invult sturen van een e-mail,...
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De rechtsgrond om je
persoonsgegevens te verwerken (toestemming van de betrokkene, noodzakelijk voor de
uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang) is
afhankelijk van de vooropgestelde doeleinden.

5. Aan wie gaan we jouw persoonsgegevens doorgeven?
De persoonsgegevens die verzameld worden, worden opgenomen in de centrale
klantendatabank van provincie Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen en
ondernemingsnummer 0207.725.597).
De groep provincie Antwerpen met inbegrip van de Bosgroepen vzw en de Regionale
Landschappen vzw verwerken de gegevens die verzameld worden in de centrale
klantendatabank van provincie Antwerpen. Deze klantendatabank is samengesteld uit
informatie die wij rechtstreeks ontvangen wanneer je online inschrijft voor een activiteit
of je abonneert op een nieuwsbrief. Zo geef je ons onder andere je naam en
contactgegevens door. In de centrale klantendatabank worden de contactgegevens van
onze klanten (burgers, scholen, bedrijven, verenigingen, ...) in een contactfiche
bijgehouden en gekoppeld aan de werking van onze diensten (relationele informatie). Op
die manier wil de groep provincie Antwerpen de relatie met haar ‘klanten’ verbeteren en
wil ze gerichter en persoonlijker communiceren.
De contactgegevens vermeld op de contactfiche zullen door de verschillende entiteiten
raadpleegbaar zijn. De relationele informatie (doeleinden en dossiers) zijn enkel
toegankelijk voor de betrokken diensten. Je persoonsgegevens op de contactfiche mogen
enkel gebruikt worden in het kader van doeleinden waarvoor je toestemming hebt
gegeven, of in de uitvoering van een overeenkomst, of in de uitvoering van een taak van
algemeen belang, of in het kader van de uitvoering van een wettelijke taak.
Om hun respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden te bepalen, hebben de
verschillende entiteiten binnen de groep provincie Antwerpen met inbegrip van de
Bosgroepen vzw en de Regionale Landschappen vzw de nodige contracten opgemaakt om
op vlak van privacy en GDPR de nodige waarborgen in te bouwen.
Andere externe partijen

De Antwerpse Bosgroepen zullen je gegevens niet verkopen of verhuren aan
ondernemingen of personen.
De Antwerpse Bosgroepen beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie.
We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is in het kader van
onze wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang of die van de derde partijen
die de gegevens ontvangen. De Antwerpse Bosgroepen zullen altijd controleren of deze
partijen recht hebben om jouw persoonsgegevens te ontvangen vooraleer deze over te
maken.
Indien noodzakelijk delen we jouw persoonsgegevens met:








Professionele raadgevers
Overheidsdiensten
Gerecht en politiediensten
Werkgever of zakenrelaties
Geregistreerde persoon
Gerecht en politiediensten,
Private partijen zoals deelnemers aan een evenement, studiebureaus, ..

Occasioneel doen de Antwerpse Bosgroepen een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder
meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden.
Indien dit gebeurt, zullen de Antwerpse Bosgroepen er steeds op toezien dat je gegevens
vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De Antwerpse
Bosgroepen leggen dit ook steeds contractueel vast met de betreffende verwerkende partij. Zo zal
de verwerkende partij jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je
gegevens gewist worden van zodra de verwerkende partij haar opdracht voltooid heeft.
In het geval dat de verwerkende partij waarop de Antwerpse Bosgroepen beroep doet,
persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt, zullen de Antwerpse
Bosgroepen overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen,
dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de
bescherming die zij in de EER zouden genieten.

6. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
De Antwerpse Bosgroepen hechten waarde aan privacy en zetten zich daarom in om jouw
persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en
persoonsgegevens alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken.
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving inzake privacy.
De entiteiten van de Antwerpse Bosgroepen verbinden er zich toe om alle noodzakelijke
technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde
persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging,
beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking
van persoonsgegevens.

7. Bewaartermijn van de gegevens
De Antwerpse Bosgroepen zien erop toe dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard
worden dan nodig om de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren. Daarna
worden je gegevens verwijderd.

8. Rechten met betrekking tot je gegevens
Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je volgende rechten die je kan uitoefenen:

A. Recht op informatie en van inzage
Je hebt recht om geïnformeerd te worden of de Antwerpse Bosgroepen jouw
persoonsgegevens verwerken en wanneer dit het geval is, om kosteloos inzage te
verkrijgen en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die zij over jou
verzamelen.

B. Recht op verbetering
Wanneer je vaststelt dat je gegevens toch onjuist of onvolledig zijn, kan je ons
vragen om ze te verbeteren.

C. Recht op verwijderen
De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten
verwijderen.
Dit is het geval wanneer:
-

de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze
hebben verzameld;
je beslist om je eerdere toestemming voor de verwerking van je gegevens in
te trekken;

Het recht op verwijderen van je gegevens is echter niet absoluut. De Antwerpse
Bosgroepen hebben het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat
nodig is voor onder meer:
-

de naleving van een wettelijke verplichting;
het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

D. Recht op beperking van de verwerking
In welbepaald gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens
te beperken. Dit is onder meer het geval wanneer:
-

je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die de
Antwerpse Bosgroepen nodig heeft om die juistheid te controleren;
je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te
bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen
van een rechtsvordering.

E. Recht op overdraagbaarheid
In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons
verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door de Antwerpse
Bosgroepen rechtstreeks worden overgedragen aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

F. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die
uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking,
inclusief profilering, en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die
betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact
kunnen hebben op jou.
Het beleid van de Antwerpse Bosgroepen is erop gericht dat je niet het voorwerp
zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een
geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtsgevolgen kan
teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige
impact kunnen hebben op jou.

G. Het recht om je toestemming in te trekken
Wanneer de verwerking door de Antwerpse Bosgroepen op je toestemming
gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken.
Zo kan je jezelf bijvoorbeeld altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.

H. Tot wie kan je je richten?
Om je rechten uit te oefenen, volstaat het dat je een gedateerde en ondertekende
aanvraag samen met een kopie van de voorkant van je identiteitskaart per post of
via mail verstuurt aan:
Bosgroep Zuiderkempen vzw
Tav Véronique Geerts
Britselaan 20 bus C
2260 Westerlo
e-mail: zuiderkempen@bosgroep.be

Bosgroep Antwerpse Gordel vzw
Tav. Britt Van Cotthem
Schildesteenweg 99
2520 Ranst
e-mail: antwerpsegordel@bosgroep.be

Bosgroep Kempen Noord vzw
Tav. Annick Vangenechten
Polderstraat 33
2360 Oud-Turnhout
e-mail: kempennoord@bosgroep.be

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zullen de Antwerpse Bosgroepen zo snel
mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. De uitoefening van je
rechten is kosteloos.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link
‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen
nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’link die in elke nieuwsbrief staat.
Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is
met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht
in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of de federale
Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:
Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
e-mail: contact@toezichtcommissie.be
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: contact@adp-gba.be

9. E-mailverkeer
Op elke e-mail van de Antwerpse Bosgroepen is de wet van 13 juni 2005 over het
vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder
artikel 124. De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze
informatie aan derden is niet toegestaan. De Antwerpse Bosgroepen zijn niet
aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid,
noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een emailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover
per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

10. Op de hoogte blijven van wijzigingen aan deze
Privacyverklaring?
Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij zullen dit doen door de
bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze
Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum van de "laatste update" van onze
Privacyverklaring wijzigen. Desalniettemin raden wij u aan onze Privacyverklaring
regelmatig te lezen.

