
                                                                                                                                                   
Vzw Het Vlaams Haflingerstamboek                                                                                                                                     
Eindeken 11                                                                                                                              
9970 Kaprijke 
GSM 0494 922692 
karline.notteboom@telenet.be  
www.hetvlaamshaflingerstamboek.com 
Maatschappelijke zetel 
0497395647 
Pardassenhoek 1 
9550 Herzele 
Ond.nr. 0480571553 
Herzele: R.P.R. Oudenaarde 
 
De wet op de privacy(GDPR) 
Om de functionering van de vereniging vzw Het Vlaams Haflingerstamboek zo hoog mogelijk te houden 
hebben wij een aantal communicatiekanalen waar er persoonsgegevens in verwerkt worden. 
In het kader van de wet op de privacy wil de vereniging daar rekening mee houden. 

Privacyverklaring leden 
Vzw Het Vlaams Haflingerstamboek bewaart enkel de gegevens die ze van u ontvangt bij het 
afsluiten van uw lidmaatschap. 

Gegevensregister 
Gegevens over leden 

Bijhouden gegevens voor ° Ledenadministratie 
° Communicatie met leden : 
       - Bezorgen uitnodigingen 
       - Bezorgen ledenblad 
       - Bezorgen digitale uitnodigingen 
       - Communicatie besloten groep FB 
       - Communicatie website 

Wat is de rechtsgrond  ° Onderlinge toestemming(gekoppeld   
   aan het lidmaatschap) 
° Gerechtvaardigd belang      

Welke gegevens houden wij bij ° Naam en voornaam 
° Adres 
° Contactgegevens(telefoon, gsm,  
   email, bankrekeningnummer) 

Wat doen we met de gegevens ° Registreren 
° Raadplegen 

Waar worden de gegevens 
bijgehouden 

° Secretariaat vzw Het Vlaams Haflingerstamboek. 

Hoe zijn de gegevens beveiligd ° Enkel de webmaster kan in het  
   Ledenprogramma werken(beveiligd  
   met een paswoord) 

Hoelang bewaren wij de gegevens ° Tot 2 jaar na het stopzetten van het 
   lidmaatschap 

Inkijken, verbeteren of stopzetting van u gegevens kan steeds via een email naar het 
secretariaat gemeld worden. 
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De wet op de privacy(GDPR) 
Om de functionering van de vereniging vzw Het Vlaams Haflingerstamboek zo 
hoog mogelijk te houden hebben wij een aantal communicatiekanalen waar er 
persoonsgegevens in verwerkt worden. 
In het kader  van de wet op de privacy wil de vereniging daar rekening mee houden. 

Privacyverklaring deelnemers 
Vzw Het Vlaams Haflingerstamboek bewaart enkel de gegevens die ze van u ontvangt bij het 
afsluiten van uw lidmaatschap. 

Gegevensregister 
Gegevens over deelnemers aan activiteiten 

Bijhouden gegevens voor ° Communicatie met de deelnemers : 
- Bezorgen van uitnodigingen voor 

komende activiteiten 
- Uitslag keuringen 

Wat is de rechtsgrond  ° Onderlinge toestemming : 
   De deelnemers worden op de  
   hoogte gebracht en vullen zelf 
   hun gegevens in.      

Welke gegevens houden wij bij ° Naam en voornaam 
° Adres 
° Contactgegevens(telefoon, gsm,  
   email, bankrekeningnummer) 
   Foto’s ,filmpjes van de activiteiten 

Wat doen we met de gegevens ° Registreren 
° Raadplegen 

Waar worden de gegevens 
bijgehouden 

° Secretariaat vzw Het Vlaams Haflingerstamboek. 

Hoe zijn de gegevens beveiligd ° Enkel de webmaster kan in het  
   Ledenprogramma werken(beveiligd  
   met een paswoord) 

Hoelang bewaren wij de gegevens ° Tot 2 jaar na het stopzetten van het 
   lidmaatschap 

Inkijken, verbeteren of stopzetting van u gegevens kan steeds via een email naar het 
secretariaat gemeld worden. 
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