
PRIVACY VERKLARING BROEDERSCHAP  VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN SCHERPENHEUVEL BOOM V.Z.W. 

1. WELKE gegevens worden verwerkt? 
 
De Broederschap bewaart twee aparte gegevenslijsten. Ze beschikt over een lijst van de 
deelnemers aan de voetbedevaart en een lijst van de steunende leden. 
 
Elk der lijsten bevat enkel de nuttige gegevens voor het verwezenlijken van de doelstellingen 
van de Broederschap conform de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 
In casu bevat, voor zoverre de gegevens bekend zijn: 
o de lijst van de deelnemers aan de voetbedevaart: naam, voornaam, adres, e-mailadres en 

aantal deelnames aan de bedevaart; 
o de lijst van de steunende leden: naam, voornaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, 

aansluitingsjaar, eventueel contactadres en gegevens van naaste verwanten. 
 

2. OORSPRONG van de gegevens? 
 
De gegevens van de lijst der voetbedevaarders wordt samengesteld uit de gegevens die de 
deelnemers op het inschrijvingsformulier van de voetbedevaart zelf vermelden. 
 
De gegevens van de lijst van de steunende leden wordt samengesteld uit de gegevens die de 
hoofdleden op het betaaladres zelf vermelden op het inschrijvingsformulier en uit de gegevens 
die mondeling door hen worden medegedeeld aan de bestuursleden en/of aan de door het 
bestuur aangestelde ijveraars, die instaan voor het innen van de bijdragen voor de 
Broederschap. 

 
3. WAAR verzamelen wij de gegevens? 

 
Wij houden de gegevens bij in elektronische databanken en deels op papier (gearchiveerde 
gegevens), die uitsluitend door de door het bestuur aangestelde verantwoordelijken kunnen 
worden geconsulteerd en gebruikt voor de uitoefening van hun functies. 
 

4. WAAROM worden de gegevens bewaard? 
 
Wij bewaren de gegevens uitsluitend omwille van het gerechtvaardigd belang van werking van 
de Broederschap, gegeven de statuten en het huishoudelijk reglement van de Broederschap, te 
lezen op de website: 
 
In casu: 
o Beide lijsten worden gebruikt voor het aankondigen van de activiteiten van de 

Broederschap.  
o De lijst van de deelnemers van de bedevaart wordt gebruikt voor het bepalen van het 

aantal deelnames aan de voetbedevaart en de daaraan verbonden vieringen. 
o De lijst van de steunende leden wordt gebruikt voor het opmaken van lijsten voor de 

inning van de jaarlijkse steungelden en voor het aanschrijven van de nabestaanden voor 
het aankondigen van de viering ter gedachtenis van een overleden steunend lid. 
 

5. WIE verwerkt in de gegevens? 
 
De gegevens worden uitsluitend verwerkt door de voorzitter, de secretaris, de 
verantwoordelijke van de ledenadministratie en de websitebeheerder.  
 

6. WIE krijgt de gegevens? 
 
De gegevens worden ter beschikking gesteld van : 
o Alle bestuursleden, voor zover ze een taak opgelegd krijgen waarvoor de kennis van de 

personengegevens noodzakelijk zijn.  



o De door het bestuur aangestelde ijveraars, die instaan voor het innen van de bijdragen 
voor de Broederschap, bekomen een beperkte versie op papier van de te bezoeken 
steunende leden. 

o Een beperkte versie van de lijst van het aantal deelnames aan de bedevaart (naam en 
aantal deelnames) is op de website beschikbaar, tenzij de deelnemer dit niet toestaat. 
 

7. WAT wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard? 
 
o De lijst van de deelnemers aan de voetbedevaart wordt deels elektronisch, deels op papier 

(tot 1992) bewaard. De papieren lijst met gearchiveerde gegevens wordt op het 
secretariaat bewaard. De elektronische lijst wordt eveneens op het secretariaat bewaard 
en na elke voetbedevaart geactualiseerd. De elektronische gegevens worden constant 
geactualiseerd en daarna gearchiveerd. 

o De lijst van de steunende leden wordt elektronisch bewaard door de verantwoordelijke van 
de ledenadministratie. De gegevens worden bewaard tot een expliciete aanvraag tot 
uitschrijving van het steunend lid of tot maximaal 5 jaar na de laatste aanbetaling van het 
steungeld. 
 

8. HOE worden gegevens beveiligd? 
 
o Alle elektronische gegevens worden opgeslagen in databases die met een basis-paswoord 

beschermd zijn. 
o Bovendien worden de verantwoordelijken er op gezette tijdstippen aan herinnerd dat zij 

steeds de nodige discretie betreffende de persoonsgegevens moeten aan de dag leggen. 
 

9. HOE zorgen wij voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen? 
 
o Iedere voetbedevaarder of steunend lid geeft bij zijn inschrijving de toelating om zijn 

persoonlijke gegevens als informatie te gebruiken aan de verantwoordelijken van de 
Broederschap. 

o Bij het inschrijven als steunend lid of als deelnemer aan de voetbedevaart wordt iedereen 
verwezen naar deze "Privacy Verklaring". 

o Ieder steunend lid of deelnemer aan de voetbedevaart kan ten allen tijde op eenvoudige 
aanvraag bij de verantwoordelijke van het secretariaat  vragen om (delen van) de 
verstrekte informatie te vervolledigen, aan te passen of te verwijderen. 

o De effectieve aanpassing of verwijdering zal door de verantwoordelijke van het 
secretariaat expliciet aan het steunend lid of deelnemer aan de voetbedevaart gemeld 
worden. 
 


