In4Care is een ledenvereniging met zorgleden, bedrijfsleden en partners. In dat
opzicht is het bijhouden van persoonsgegevens niet het primaire doel van In4Care.
Desalniettemin worden contactgegevens van natuurlijke personen in onze
databank opgenomen om te communiceren met onze leden.
Gezien In4Care de privacy van deze contactpersonen respecteert en in het kader
van de nieuwe GDPR richtlijn lichten we onze leden graag in over het gebruik en de
opslag van deze gegevens.

1. Aard van de persoonsgegevens die In4Care verwerkt
In4Care verwerkt persoonsgegevens over u omdat u contactpersoon of
medewerker bent van één van onze leden of omdat u zich eerder heeft opgegeven
onze communicaties te willen ontvangen. Doel is dat u gebruik kan maken van onze
diensten en persoonlijk kan gecontacteerd worden. Hieronder een overzicht van
de persoonsgegevens die wij momenteel verwerken:





Voor- en achternaam
Lid van In4Care waar u toe behoort (Zorglid, Bedrijfslid, Partner)
Functie
E-mailadres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
In4Care verwerkt enkel contactgegevens (emailadres) en nooit gevoelige
persoonsgegevens.
3. Waarom In4Care uw gegevens nodig heeft
In4Care verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende diensten:






Communicatie over onze werking
Het uitvoeren van projecten waar u deel van uitmaakt
Verzenden van onze nieuwsbrief
Aanbieden van speciale acties die exclusief voor onze leden worden georganiseerd
Uitnodigingen voor events
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Om post, goederen of diensten bij u te kunnen afleveren

4. Hoe lang bewaart In4Care uw gegevens?
In4Care zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Indien u beslist niet langer contactpersoon te zijn om eender welke reden zal
In4care u uit de databank verwijderen van zodra ze daarvan op de hoogte wordt
gesteld (via info@in4care.be)
5. Met wie deelt In4Care uw gegevens?
In4Care verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Bvb. in het kader van events of promoties van onze partners.
6. Websitebezoek | Cookies | Google Analytics
De In4Care website bevat geen persoonsgegevens. In de toekomst wordt wel een
nieuwe website voorzien waar u via een gepersonaliseerde login toegang toe heeft.
Op dat moment zal een expliciete toestemming worden gevraagd voor de
specifieke functie van het gepersonaliseerde gedeelte van de website.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze
website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het
adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie.
Deze informatie bevat geen link naar natuurlijke personen.
7. Sociale media
In4Care maakt gebruik van diverse sociale netwerken als Facebook, Twitter,
LinkedIn maar deelt daar geen gegevens mee. Lees de privacyverklaring van resp.
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Facebook, Twitter, LinkedIn om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen
die zij met deze code verwerken.
8. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de
persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde
gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw
persoonsgegevens te wissen. Gelieve deze vragen steeds te stellen via mail naar
info@in4care.beof ons contactformulier op de website in4care.be.
9. Beveiliging
In4Care neemt de technische bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u daar vragen of opmerkingen op heeft, neem contact via info@In4Care.be .
Datum: 25 mei 2018
Versie : 1.0
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