
 

 

Register van verwerkingsactiviteiten 

Versie van 21 mei 2018 

Dit register van verwerkingsactiviteiten is opgesteld door en heeft betrekking op: 

 

Naam organisatie Oudercomité 7
de

 Sint-Aleydis vzw (afgekort OC7) 

Adres Paulus Beyestraat 60 

Postcode en stad 2100 Deurne 

Telefoonnummer 03 321 85 06 

Website www.oc7.be 

 

 

Contactpersoon* Johan Sauviller 

E-mailadres webmaster@oc7.be 

 

OC7 slaat persoonsgegevens op van: 

● Leden 

● Sympathisanten 

 

Leden 

Hiermee wordt bedoeld: zij die lid zijn van de bovengenoemde vzw. Hun gegevens worden 

bewaard in een ledenregister in uitvoering van de vzw-wetgeving. Dit document is een beveiligd 

Google Drive document te vinden op: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pfIkMZlKbLY7i6zJBH7aFop-qucbURx2o-

3MScynkVI/edit?usp=sharing 

 

Daarnaast worden mailinglijsten onderhouden via de website van onze provider 

(www.spinternet.be) om in functie van afzonderlijke activiteiten makkelijke groepen leden te 

kunnen aanspreken. 

  

Volgende informatie wordt bewaard in het ledenregister: 

 Naam en voornaam 

 E-mailadres 

 Functie binnen de vzw (bestuurder of lid) 

 Adres 

 Telefoon 

 Geboortedatum 

 

In de mailinglijsten worden enkel e-mailadressen bewaard. 

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pfIkMZlKbLY7i6zJBH7aFop-qucbURx2o-3MScynkVI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pfIkMZlKbLY7i6zJBH7aFop-qucbURx2o-3MScynkVI/edit?usp=sharing
http://www.spinternet.be/


 

 

● Ledenadministratie 

● Het beheren van de verzekering bij activiteiten; 

● Het uitnodigen voor wettelijk verplichte activiteiten van de vzw zoals de jaarlijkse 

algemene vergadering. 

  

De gegevens worden gewist wanneer: 

● Betrokkene de vzw verlaat. 

  

Wij delen deze gegevens met: 

● De rechtbank van koophandel te Antwerpen in functie van de wettelijke verplichtingen 

(verslag algemene vergadering, neerlegging jaarrekening) 

 

Sympathisanten 

Hiermee wordt bedoeld; iedereen die de voorbije jaren deelnam aan één van de activiteiten van 

OC7, of een aankoop deed bij één van de fondsenwervingen. 

 

Wanneer de activiteit of fondsenwerving loopt wordt deze info bewaard in de beheerstoepassing 

van deze activiteit. Na afloop worden de gegevens geanonimiseerd bewaard. De opslag gebeurt 

in dee MySQL-database op de webserver. 

 

Daarnaast worden de contactgegevens bewaard in Mailchimp. 

 

In de beheerstoepassingen wordt volgende informatie bewaard: 

 Naam 

 Adres (in sommige gevallen) 

 E-mailadres 

 Telefoon 

 Bestelgegevens 

 Betaalinformatie 

 

In Mailchimp wordt de volgende informatie bewaard: 

 Naam 

 E-mailadres 

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor: 

● Het beheer van de bestellingen 

● Marketingdoeleinden, zoals het op de hoogte stellen van aankomende evenementen 

 

De gegevens worden gewist wanneer: 

● Een sympathisant hier om vraagt; 

● Er langer dan 10 jaar geen contact is geweest met de sympathisant; 

● Wanneer de organisatie wordt opgeheven. 

 

Deze gegevens worden niet gedeeld met externen. 


