GRATIS INFOSESSIE
GDPR VOOR VERENIGINGEN
Momenteel is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een feit, beter gekend
onder de naam GDPR. Deze legt regels op voor iedereen die in aanraking komt met persoonsgegevens,
dus ook voor verenigingen. De functionaris voor gegevensbescherming van de stad Mechelen zet
daarom voor de Mechelse verenigingen de hoofdpunten op een rijtje. Concreet zal het gaan over:
wanneer spreek je van een persoonsgegeven, zijn er gegevens die meer gevoelig zijn dan anderen,
hoe begin je eraan, wat zijn de rechten van de mensen van wie je gegevens verzameld, mag je wel
gegevens verzamelen, … kortom de basisprincipes.

Voor wie?

Alle Mechelse verenigingen, max. 2 deelnemers per vereniging.
Max. aantal deelnemers is 60 personen.

Wanneer?

Dinsdag 11 december van 19u tot 20u30*
• 19u: Onthaal
• 19.30u: Presentatie
*Indien er minder dan 20 inschrijvingen zijn zal de informatiesessie geannuleerd worden

Waar?

Keldermanszaal, Grote Markt 21, Mechelen (binnenplaats stadhuis)

Inschrijven?

Stuur een mailtje met onderstaande informatie naar privacy@mechelen.be
• Onderwerp: “Infosessie GDPR voor Mechelse verenigingen”
• Naam vereniging
• Adres vereniging
• Voornaam en naam deelnemer(s) (maximum 2)
• E-mail adres(sen)
Wat doen wij met jouw gegevens?
De persoonsgegevens, die je doorgeeft, worden gebruikt om de administratie rond jouw inschrijving voor deze informatiesessie
af te handelen. De juridische basis waarop we je gegevens verwerken is een overeenstemming, namelijk je inschrijving. Deze
persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Ze worden enkel gebruikt door de medewerkers van de stad
Mechelen die de informatiesessie praktisch en administratief opvolgen. Ze zullen bewaard worden in de mail van
privacy@mechelen.be en in een Excel bestand. De persoonsgegevens zullen, uiterlijk na een maand, na de informatiesessie
verwijderd worden. Enkel de naam van de deelnemende verenigingen en aantallen zullen omwille van statistische redenen
bewaard worden. Indien je je gegevens wil verbeteren of van een ander recht wil gebruik maken kan je een mailtje sturen naar
privacy@mechelen.be. Meer informatie m.b.t. je rechten en het algemene richtlijnen hoe wij omgaan met je gegevens kan je
vinden in het privacybeleid van de stad Mechelen via de website https://www.mechelen.be/jouw-privacy.

