PRIVACYVERKLARING

Stephanie Deprez - DPO

1. Algemeen
Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van onze
service aan u als cliënt, onze medewerkers, sollicitanten, vrijwilligers en andere betrokkenen. Deze
verwerkingen worden steeds uitgevoerd door WZC Meunyckenhof vzw als
verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd op het Meunyckenplein 2 te Koekelare met
ondernemingsnummer 423539711.
Het beschermen van persoonsgegevens is niet enkel een wettelijke verplichting, maar hoort bij een
degelijke bedrijfsvoering. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te
waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen en
volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving wanneer wij uw persoonsgegevens
bewerken.
Concreet zal WZC Meunyckenhof vzw de persoonsgegevens steeds behandelen zoals het hoort en
enkel voor duidelijke doelen. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens dan
noodzakelijk te vragen of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot nemen
wij de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging van
persoonsgegevens waarborgen.

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
WZC Meunyckenhof heeft een geregistreerde DPO bij de Gegevens Beschermings Autoriteit (GBA).
Deze functionaris werd aangesteld door de Raad van Bestuur van WZC Meunyckenhof op
17/05/2019.
Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de
algemeen directeur Dhr. Vanneuville Frank via directie@meunyckenhof.be.
Ook bij onze functionaris voor de gegevensbescherming, ook wel DPO genoemd, kunt u terecht voor
bijkomende informatie nl. Deprez Stephanie via facility@meunyckenhof.be.

3. Welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden worden deze
persoonsgegevens verwekt?
3.1. Persoonsgegevens cliënten
Deze gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van uw verblijf. Het verstekken van deze
gegevens is noodzakelijk om de juiste diensten en zorgen te kunnen verlenen aan de betrokkene. Uw
aanvraag en vervolgens uw opname overeenkomst geldt als de actieve handeling waarbij u uw
geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw
gegevens.
- identificatiegegevens
- contactgegevens
- familiale gegeven,
- gedragsgegevens
- persoonlijke kenmerken
- gezondheid gegevens
-financiële gegevens
-…
3.2 Persoonsgegevens sollicitanten
Deze gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw
toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contact name voor een eventuele
toekomstige vacature binnen onze organisatie.
Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije,
specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze
toestemming altijd intrekken.
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject
te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht
deze gegevens ter beschikking te stellen. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou
verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor de
aanwerving.
- identificatiegevens
- contactgegevens
- familiale gegevens
- gedragsgegevens
- persoonlijke kemerken
- opleidings- en beroepsgegevens
- gerechtelijke gegevens
- financiële gegevens,
-…

3.3 Persoonsgegevens vrijwilligers
Deze gegevens worden verwerkt met als doel de vrijwilligerswerking op een goede manier te kunnen
organiseren. In functie van de correcte toepassing van het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk worden
er ook financiële gegevens geregistreerd ifv van de forfaitaire onkostenvergoedingen.
- identificatiegegevens
- contactgegevens
- financiële gegevens
-…
3.4 Persoonsgegevens bezoekers website en contactformulier
Het bezoeken van de site evenals het versturen van uw vraag en/of opmerking geldt als actieve
handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor
de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken, echter is het verstekken
deze persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om terug contact met u op te nemen.
WZC Meunyckenhof verwerkt uw persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
Wij verwerken uw gegevens NIET voor commerciële doeleinden en geven geen gegevens door aan
derden, zonder dat u hiervoor de toestemming geeft.

4. Welke personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen,
beheren)?
Medewerkers van WZC Meunyckenhof hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig
hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie.
Voor de uitvoering van bepaalde taken doet WZC Meunyckenhof beroep or verwerkers. Dit zijn
externe partijen die enkel in opdracht van WZC Meunyckenhof persoonsgegevens verwerken.
Voorbeelden van deze externe partijen zijn: ICT bedrijven, overheidsinstanties,
verzekeringsinstellingen, … .
WZC Meunyckenhof stelt met deze verwerkers een ‘verwerkersovereenkomst’ op, overeenkomstig
de bepalingen van de GDPR.

5. Wat zijn uw rechten?
Naargelang uw relatie hebt u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over u verwerken.
Hiervoor richt u schriftelijk uw vraag tot de algemeen directeur of de DPO van WZC Meunyckenhof.
U hebt het recht om:
- gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
- uw gegevens te (laten) wissen
- de verwerking van uw gegevens te beperken
- bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens
- uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen
naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaargheid).

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken,
indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Echter, de gegevens
verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.
Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u
zich wenden tot de Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA) – Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel of
via contact@apd-gba.be.

6. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens
De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens
mogen verwerkt worden. De doeleinden van WZC Meunyckenhof zijn voornamelijk verankerd in
wetgeving.
Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het
niet nodig om uw toestemming te geven.
Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan u gevraagd
worden. Dienstverlening die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving kan zijn:
- toestemming om beeldmateriaal te publiceren
- het verzamelen van de nodige gegevens ifv solliciatietraject
-…
Bij verwerking zal door middel van een actieve behandeling van u uw toestemming gevraagd worden.
Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) uw
gegevens worden opgevraagd.

Deze Privacyverklaring werd laatst bijgewerkt 04/06/2019.

