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BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Alle actieve bestuursleden van studentenvereniging Chemika hechten een groot belang aan de 

bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg 

en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Chemika verzamelt en gebruikt uw persoonlijke 

gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de algemene verordening 

gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u over de aard, omvang en doeleinden van het 

verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. 

VERANTWOORDELIJKE / CONTACT 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de algemene verordening 

gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake 

gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermende aard is: 

Chemika vzw 
Celestijnenlaan 200F – bus 02.15 
3001 Heverlee 
BELGIË 

DOEL VAN DE VERWERKING 

De persoonsgegevens worden door de actieve bestuursleden van Chemika verwerkt met als doel het 

verzorgen van onze activiteiten (bijvoorbeeld reservatie van tickets). Ze worden enkel verwerkt voor 

het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Een aantal 

persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw deelname 

aan onze activiteiten, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijke 

identificeerbare gegevens gebruikt. 

DELEN VAN GEGEVENS 

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van de organisatie van onze 

activiteiten met actieve bestuursleden of medewerkers onderling. Enkel de informatie wordt gedeeld 

die noodzakelijk is voor de organisatie van een activiteit. 

PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. 

Chemika verzamelt en gebruikt met uw geïnformeerde toestemming: 

• voornaam en achternaam 

• e-mailadres 

• eventuele aanvullende informatie die u tijdens het inschrijvingsproces van een activiteit 

verstrekt. 

UW RECHTEN 

U heeft de volgende rechten die door de Europese richtlijn- en verordeninggever worden verleend. 

Als u een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen, schrijf ons dan schriftelijk op bovenstaand 

adres of mail naar praeses@chemika.be. 

mailto:praeses@chemika.be


 

 

• Recht op bevestiging en recht op informatie - wij bevestigen graag of wij uw persoonlijke 

gegevens verwerken, welke gegevens het zijn en met welk doel deze worden verwerkt. 

• Recht op correctie - als de door ons opgeslagen gegevens onjuist zijn, zullen wij deze uiteraard 

graag corrigeren. 

• Recht op verwijdering - als u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, zullen wij, 

voor zover wettelijk mogelijk, voldoen aan uw verzoek. Als gegevens om wettelijke redenen 

moeten worden bewaard, worden ze geblokkeerd. De gegevens zijn dan niet meer beschikbaar 

voor verder gebruik. 

• Recht om de verwerking te beperken - indien u het gebruik wilt beperken, zullen wij, voor 

zover wettelijk mogelijk, aan uw verzoek voldoen. 

• Recht van bezwaar - indien u bezwaar wenst te maken tegen reeds verleende toestemmingen, 

zullen wij uw verzoek dienovereenkomstig uitvoeren. 

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking 

van uw persoonsgegevens. 

VERANDERINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING 

We behouden het recht om deze privacyverklaring te veranderen. De actuele versie van de 

privacyverklaring is altijd beschikbaar op www.chemika.be. 

http://www.chemika.be/

