
Privacyverklaring en disclaimer 

 
In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection 

Regulation, kortweg GDPR). Deze regeling heeft als doel om Europese burgers meer 

zekerheid te geven over de veilige opslag van persoonsgegevens. 

 

De Werkgroep Bryologie en Lichenologie, hierna WBL genoemd, hecht veel waarde aan de 

bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en 

transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er 

alles aan om uw privacy te waarborgen. De WBL houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.  

 

Als WBL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

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

ons wenst op te nemen kan dit per brief of email aan de voorzitter of secretaris van de WBL 

(zie website mossenkorstmossen.be). Wie dat wenst kan ons ook contacteren via een 

daartoe voorzien contactformulier op de website (mossenkorstmossen.be).  

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en toekomstige vrijwilligers en 

bezoekers van de website  

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?  

Uw persoonsgegevens worden door het WBL verwerkt ten behoeve van de volgende 

doeleinden en rechtsgronden: 

• het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van 

vrijwilligers (verzekeringsplicht); 

• het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met 

vrijwilligers in dat kader (gerechtvaardigd belang); 

• het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers (indien van toepassing) 

(gerechtvaardigd belang) ; 

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van het WBL(uitvoering overeenkomst); 

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene); 

• Het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers (toestemming betrokkene); 

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (indien van toepassing) (wettelijke 

verplichting / gerechtvaardigd belang).  

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

van u hebben verkregen. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 

vragen, verwerken en bewaren: 



Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 

i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding.  

 

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat het dat de WBL ze pas verwerkt wanneer u 

daartoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u, los van andere aangelegenheden, 

over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent: Beeldmateriaal / 

sfeerbeelden tgv. activiteiten  

 

Van de vrijwillig(st)er wordt verwacht dat hij/zij elke wijziging van zijn /haar 

persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk (of via e-mail) doorgeeft aan de 

WBL.  

 

Verstrekking aan derden 

Indien we gegevens aan derden zouden verstrekken, wordt vooraf met deze derden een 

verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de 

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

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

wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.  

We delen enkel uw persoonsgegevens met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming 

voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in 

te trekken.  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Bewaartermijn 

De WBL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 

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

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het 

vrijwilligerswerk, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt 

(wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke 

verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door de WBL dit 

rechtvaardigt. 

 

Disclaimer Website (mossenkorstmossen.be) 

Het gebruik van de WBL website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene 

bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en deze te aanvaarden. 

-Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om u een antwoord te kunnen 

bezorgen op de door u gestelde vraag. 

-De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling 

-Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-

marketingdoeleinden aangewend 



-U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.  

-U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens zelf te 

verbeteren of te laten verbeteren. Neem daartoe contact op via het contactformulier op de 

website 

-WBL treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik 

maken van uw persoonsgegevens. 

-WVL behandelt persoonsgegevens conform de EU Algemene Verordining 

Gegevensbescherming (GDPR)  van 25 mei 2018. 

Cookies 

De website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine 

informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. 

Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en 

laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en 

efficiënter te laten verlopen. 

Deze site gebruikt ook Google Analytics cookies die alleen globale gegevens verzamelen 

over bezoekersaantallen, bezochte pagina's, in- en uitstapppagina's, enzovoort die niet 

gelinkt worden aan individuele bezoekers. VWL heeft geen specifieke 

verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.  

Hyperlinks en verwijzingen 

Op of via de WBL site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van 

overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die 

door derden worden beheerd. WBL beschikt daaromtrent over geen enkele technische of 

inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie 

bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van 

deze websites en informatiebronnen. 

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in 

van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie 

en voor uw gebruiksgemak. 

WBL aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse 

schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en 

hun inhoud. 

 

 


