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1. Verklaring 

De VZW Oasis Belgium (verder Oasis) hecht veel waarde aan de bescherming van de 

gegeven persoonsgegevens en zorgen dat de privacy wordt gerespecteerd. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke 

gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens in het kader van 

het BuurtBar project. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan 

daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Dit brengt met zich mee dat wij: 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in 

deze Privacy verklaring; 

• 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 en worden 

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. 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of vragen heeft hierover of contact 

met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens. 

Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen 

van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de 

verwerking zelf. 

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Oasis verwerkt ten behoeve van de volgende 

doeleinden in het kader van het BuurtBar project: 

• voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene) 

• in het kader van Duo Plus om u te verbinden met contacten met gemeenschappelijke 

interesses  
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• in het kader van huisbezoeken op aanvraag   

• om een onkostenvergoeding te kunnen opmaken 

• om de verplichte documenten in orde te brengen voor toestemming vrijwilligerswerk 

bij uw uitkeringsinstelling 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 

vragen en verwerken: 

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 

• Rijksregisternummer (enkel voor toestemmingsformulier uitkeringsinstelling, zelf in te 

vullen door de vrijwilliger) 

• Rekeningnummer (onkostenvergoeding vrijwilliger) 

• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum/leeftijd 

• Interesses, vrijetijdsbesteding, gegevens ivm mobiliteit en beschikbaarheid (voor Duo 

Plussers die dit zelf invullen op een formulier om hen te verbinden met een persoon 

met gelijkaardige interesses) 

• Gegevens ivm mobiliteit en beschikbaarheid (vrijwilligerswerking) 

• Deelname activiteiten en kanalen bekendheid project – bezoekers/deelnemers 

ontmoetingsmomenten en (potentiële) vrijwilligers 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de 

gegevens hebben verkregen. 

3. Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit 

wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader 

van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) 

toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.  

4. Minderjarigen 

Normaal verwerken wij voor het BuurtBar project geen persoonsgegevens van 

minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar). Mocht dit wel nodig zijn, zou dit enkel 

gebeuren indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of 

wettelijke vertegenwoordiger. 

5. Bewaartermijn 

Oasis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

6. Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:  

• De verantwoordelijke personen binnen Oasis die daar in functie van hun taken 

toegang toe moeten hebben, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 



• We pseudonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

• Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens. 

 

7. Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens 

welke wij van u ontvangen hebben, via de contactgegevens bovenaan of via de 

uitschrijflink onderaan elke digitale nieuwsbrief. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken 

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast hebt u steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van 

persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen 

redenen op te geven. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons 

te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij 

kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 

verzoeken. 

8. Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen 

wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te 

dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacy bescherming. 

9. Wijziging privacy statement 

Oasis kan haar privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018.  

  


