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Privacy verklaring The Belgian Kids’ Fund for Pediatric
Research (BKF)
The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research, gelegen Jean Joseph Crocqlaan, 15, te 1020 Brussel en met
vzw-nummer: 04-56617503, respecteert de privacywetgeving.
Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.
BKF raadt u aan om de “Privacy verklaring” en de “Nota voor Cookie-beleid” te lezen. Deze beide nota’s
geven u nuttige informatie inzake de bescherming van privé-gegevens.

Hoe verzamelt BKF persoonlijke gegevens?
•

De BKF verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons
meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. in het kader van een
kandidaatsdossier, giften, inschrijving tot Kids’News, deelname aan een evenement).

Welke persoonlijke gegevens verwerkt BKF?
•
•

De BKF verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u
aangevraagde dienst.
Afhankelijk van uw verhouding met de BKF verzamelen wij verschillende types van
persoonsgegevens. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden:
o Voor het overmaken van een gift online:
Bedrag/naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
o Via onze betalingspartner PayPal: nummer van betaalkaart of kredietkaart/
geldigheidsdatum/ naam van de titularis van de kaart
o Voor het abonneren op de Kids’ News:
Naam/voornaam/e-mail
o Voor deelname aan een evenement:
Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
o Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van BKF
Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
o Voor het indienen van een kandidaatsdossier
o Informatie over het project: inhoud/timing/budget
o Financiële informatie: Naam bank/IBAN-bankrekeningnummer/BIC Code
o Informatie over de verantwoordelijke van het project:
aanspreektitel/naam/voornaam/straat/nummer/postcode/gemeente/e-mail

Wanneer en waarom verwerkt BKF persoonlijke gegevens?
•
•

BKF verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten.
BKF verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
o indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
o of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres
om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te
keren);
o of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw
rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren);
o of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van de
doctoraatsstudenten die financiële steun ontvingen).
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•

Indien u een van onze activiteiten sponsort en akkoord gaat met de visibiliteit op onze website.

Hoe behandelt BKF persoonlijke gegevens?
•

•

•
•

•

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv.
gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit
openbaar gemaakt.
Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan
wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
o Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor de nieuwsbrief (Kids’News), dan gebruiken wij uw
gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de
mogelijkheid om u uit te schrijven
We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden
Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners van BKF voor zover als nodig voor de
uitvoering van de dienstverlening. (bvb. Voor het online storten vaan een gift maken wij gebruik van
PayPal)
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder
uw toestemming

Hoe lang bewaart BKF persoonlijke gegevens?
• BKF verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze
•
•

dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:
U kan zich op alle momenten uitschrijven door een email te sturen naar het secretariaat:
BKF@huderf.be
BKF kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op
langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de
jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

Bewaart BKF mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?
•

•
•

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld in ons gegevens bestand beheerd door
ESPADON. Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw
gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of
openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en
bijgesteld indien nodig.
Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u
persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd.
Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die
informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
•
•
•

Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat zelf doen door ons per email te verwittigen op
BKF@huderf.be
U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met BKF@huderf.be
Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de
Privacycommissie.

Cookie-beleid
•

BKF gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud
van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt een nota over ons
cookie-beleid op onze website.
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Nog vragen of bedenkingen?
•
•

Stuur een mail naar bkf@huderf.be
Adres: Secretariaat The Belgian Kids’ Fund
c/o Koningin Elisabeth Stichting
J.J. Crocqlaan 1/3, 1020 Brussel
Tel: +32 (0)2.477.25.89 of +32 (0)2.477.36.34
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