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Privacyverklaring Bijbelgemeente Ebenezer VZW 
 
Onze VZW hecht veel waarde aan de correcte verwerking van de persoonsgegevens van 
onze leden en regelmatige bezoekers. In deze privacyverklaring vindt u op welke manier we 
uw gegevens verwerken en hoe wij daarmee omgaan. 
 
Dit beleid is van toepassing op zowel de digitale als de geschreven verwerking van 
persoonsgegevens. 
 

1 Verantwoordelijke 
Bijbelgemeente Ebenezer VZW gevestigd in Genk, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Website: https://www.bijbelgemeente.be/ 
E-mail: info@bijbelgemeente.be 
 

2 Verwerkingen 
2.1 Verwerkingsdoeleinden 
In onze Bijbelgemeente Ebenezer VZW verwerken wij persoonsgegevens van leden en 
regelmatige bezoekers omwille van de volgende doelen en juridische grondslagen: 
 administratie in de vorm van een bezoekerslijst (uitvoering van een overeenkomst, 

toestemming voor het delen van adresgegevens met andere leden en regelmatige 
bezoekers); 

 contacten onderhouden en informeren (uitvoering van een overeenkomst); 
 beoordeling lidmaatschap (uitvoering van een overeenkomst); 
 boekhouding (naleving van een wettelijke verplichting). 

 
 

2.2 Verwerkte persoonsgegevens 
Als u lid of regelmatig bezoeker bent van de activiteiten binnen Bijbelgemeente Ebenezer VZW 
verwerken wij volgende gegevens: 
 identificatiegegevens (voornaam en naam); 
 persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum); 
 privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mail); 
 financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, betalingen) - enkel indien u heeft 

overgeschreven via de bank. 
 levensbeschouwelijke gegevens. 

  
2.3 Delen van persoonsgegevens met derden 
 Bijbelgemeente Ebenezer VZW verstrekt geen gegevens aan derden.  
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2.4 Voorwaarden en bewaartermijn 
Uw gegevens zullen verwerkt worden zolang u lid of regelmatig bezoeker bent. Daarna 
worden de gegevens verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd zoals door de wet wordt 
voorgeschreven.  
Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat aan u 
melden en de expliciete toestemming ervoor vragen. 
De financiële gegevens bewaren we gedurende zeven jaar, conform de wettelijke 
bepalingen. 
 

3. Cookies 
Bijbelgemeente Ebenezer VZW gebruikt alleen technische en functionele cookies. En 
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, 
tablet of smartphone. De cookies welke gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website 
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen ze 
dienen om de website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook 
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Bijbelgemeente Ebenezer VZW. Ten slotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te 
sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bijbelgemeente.be. 
 

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Bijbelgemeente Ebenezer VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
via info@bijbelgemeente.be. 
 



Privacyverklaring versie 1.1 
Datum: 12/02/2020 

3 

6. Wijzigingen 
Bijbelgemeente Ebenezer VZW kan zijn privacy beleid aanpassen. In dat geval worden de 
leden en regelmatige bezoekers op de hoogte gebracht. 
Op onze website kan u steeds de meest recente versie raadplegen. 
Oudere versies van de privacyverklaring worden bewaard en kan u opvragen via 
info@bijbelgemeente.be. 
 


