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Organisatie 
 

SCOT -VERENIGING VOOR HEEMKUNDE SCHOTEN vzw 
Hierna verkort benoemd als SCOT vzw. 
 

Sint-Cordulastraat 23 - 25 
 

2900 Schoten 
 

arsenaal@scot.be 
 

Contactpersoon: Chabot Robert, 03 658 63 73, arsenalist@skynet.be. 
  

Algemeen 
 

Scot vzw  geeft in deze privacyverklaring duidelijke informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe wij 
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Scot vzw houdt zich aan de toepasselijke wetgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Dit brengt in ieder geval met zich mee dat: 
 

 wij uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn gegeven; 
 deze doelen en type persoonsgegevens beschreven zijn in deze privacyverklaring; 
 de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden 

waarvoor ze worden verwerkt; 
 wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens;  
 wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is;  
 er geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of indien het wettelijk bepaald is; 
 wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 
Welke gegevens verzamelt Scot vzw en voor welk doel. 
 

Scot vzw heeft als doel het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over Schoten. 
Om de leden, abonnees en geïnteresseerden hierover te informeren geeft Scot vzw op regelmaat een tijdschrift uit en 
organiseert tentoonstellingen en infomomenten. Scot vzw heeft ook een beeldbank waarin heel wat documenten en 
foto’s over Schoten te vinden zijn. 
Om alle leden, abonnees, sympathisanten en geïnteresseerden te kunnen inlichten, en informatie kenbaar te maken, 
dient Scot vzw een aantal persoonsgegevens op te vragen, te bewaren en te verwerken. 
Wij gebruiken de persoonsgegevens dus voor het aanmaken en verzenden van ons tijdschrift, het geven van 
informatie, het zenden van uitnodigingen en bedankingen. Sommige informatie is wettelijk nodig, zoals voor de wet 
rond vzw’s en de verzekering van personen. 
Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om bij onze leden en abonnees informatie op te vragen die nuttig is om ons 
hoofddoel, info over Schoten, verder uit te bouwen. 
  

Bestuursleden en medewerkers : Scot vzw registreert persoonsgegevens (naam, voornaam, volledig adres, telefoon, 
gsm, e-mailadres, rekeningnummer, geboortedatum, foto, naam en voornaam partner). 
Hierdoor kunnen we de gegevens gebruiken voor het mailverkeer, het aanmaken en versturen van het tijdschrift, het 
geven en opvragen van allerlei informatie, het beheren van het lidgeld en het voorzien van de verzekering. 
 

Abonnees : Scot vzw registreert persoonsgegevens (naam, voornaam, volledig adres, telefoon, gsm, e-mailadres, 
rekeningnummer). 
Hierdoor kunnen we de gegevens gebruiken voor het mailverkeer, het versturen van het tijdschrift, het geven en 
opvragen van allerlei informatie, en het beheren van de abonneegelden. 
 

Het volledige ContactGegevensScot-bestand : bestaat uit bestuursleden, medewerkers en abonnees. Alle nodige 
gegevens worden bewaard in een met paswoord beveiligde database. 
 

Partnerorganisaties, perscontacten, leveranciers (externen) : Scot vzw registreert persoonsgegevens (naam, 
contactnaam, adres, telefoon, gsm, e-mailadres en URL). Zij worden bewaard in een afzonderlijke met paswoord 
beveiligde database. 
 

Inzage gevoelige informatie. 
Wij beschikken over heel wat informatie over Schoten, zijn patrimonium en bevolking. Daaronder ook gevoelige 
informatie. Bij de inzage van deze gevoelige informatie door een bezoeker zullen wij, om misbruik tegen te gaan 
(onmiddellijk of later), volgende persoonsgegevens noteren en beveiligd bewaren. (naam, voornaam, adres en 
rijksregisternummer). 
Bewaartermijn gegevens 
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De gegevens ‘ContactGegevensScot’ worden bijgehouden voor de duur dat iemand lid is. Nadien worden ze in het 
archief geplaatst voor een periode van 10 jaar (archief - versleuteld) waarna ze worden verwijderd. 
De gegevens ‘externen’ worden bijgehouden voor de duur dat de contacten nodig zijn voor de goede werking van de 
vzw. 
De gegevens ‘gevoelige informatie’ worden voor minstens 20 jaar bijgehouden waarna ze worden verwijderd. 
 
Wie zijn de ontvangers van de gegevens 
 

De gegevens van bestuursleden, medewerkers en abonnees worden bewaard in de beveiligde database omgeving. 
Deze worden daar geregistreerd door de ledenverantwoordelijke of door de medewerker van de ledenadministratie. 
Medewerkers van Scot vzw kunnen in de database gegevens raadplegen voor de hen toegewezen taken. 
De gegevens zijn maar beschikbaar na het ingeven van een wachtwoord. 
De gegevens ‘gevoelige informatie’ worden geregistreerd door bestuursleden in een met paswoord beveiligde 
database. 
 
Verstrekking aan derden 
 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering 
van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
  

 het verzorgen en verspreiden van ons tijdschrift, nieuwsbrieven en uitnodigingen; 
 het verzorgen van de verzekering: de verzekeringsmaatschappij zal de gegevens van een verzekerde krijgen in geval 

van een ongeval of burgerlijke aansprakelijkheid; 
 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens 
te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht 
en toegestaan is. 
 
Minderjarigen 
 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor 
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Beveiliging van de gegevens 
 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 
 

 Alle personen die namens Scot vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding 
daarvan; 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  
 We gebruiken een firewall en toepassingen voor controle op virussen en malware; 
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten;  
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  
 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de betreffende 

wettelijke bepalingen. 
 
Uw rechten omtrent uw gegevens 
 

U heeft recht op inzage, recht op kopie en recht op verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u 
ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy document staat hoe u contact met ons kan opnemen. 
Wij zijn verplicht om te vragen dat u zich legitimeert (tonen van uw identiteitskaart ) voordat wij gehoor kunnen geven 
aan voornoemde verzoeken en dit om misbruik te voorkomen. 
 
Klachten 
 

Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
onmiddellijk contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de ‘Gegevens-beschermingsautoriteit’, dit is de commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel 
https://www.privacycommission.be/nl – commission@privacycommission.be 

Wijziging privacy statement 
Scot vzw kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen. De laatste 
wijziging gebeurde op 20 mei 2018 (ScotPrivacy v1.00).  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons 
archief worden opgeslagen. 


