Privacyverklaring
Klimaatzaak VZW hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring geven we daarom heldere informatie over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij houden ons maximaal aan de geldende privacyregelgeving.
Concreet betekent dit dat we:
o
o

o

o
o
o

de vraag naar persoonsgegevens tot een minimum beperken;
persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor de
gebruiker ze verstrekt, wat in ons geval in de meerderheid van de gevallen het worden van
een mede-eiser van de rechtszaak van Klimaatzaak VZW is, of het financieel steunen van
die rechtszaak
hiervoor samenwerken met de op de website vermelde externe marketing- en
communicatiepartner (om de gegevens beveiligd te registreren, campagnes uit te werken
en voeren etc.);
technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van
persoonsgegevens te waarborgen;
onder geen beding persoonsgegevens doorgeven voor commerciële doeleinden;
persoonsgegevens opslaan op een server buiten de EU (Canada), waarvan de Europese
Commissie het passende beschermingsniveau erkende (meer info:
https://www.privacycommission.be/nl/doorgifte-buiten-de-eu-met-passendebescherming)

Opvragen en verwerken van persoonsgegevens
We vragen en verwerken je persoonsgegevens voor:
o toevoeging aan het proces; enkel na uitdrukkelijke vraag & toestemming;
o versturen van elektronische nieuwsbrieven: enkel na uitdrukkelijke vraag & toestemming;
Daarvoor vragen we de volgende persoonsgegevens op:
o voornaam, naam, adres, beroep, geboortedatum (voor toevoeging als mede-eiser aan het
proces) en mobiel telefoonnummer (voor elektronische handtekening van de gegeven
volmacht, via sms verficatie),
o e-mailadres (voor e-nieuwsbrieven).

Bewaartermijn
Klimaatzaak VZW vernietigt alle verstrekte persoonsgegevens van mede-eisers ten laatste één
jaar na de definitieve afsluiting van het proces. Het proces wordt als definitief afgesloten
beschouwd zodra de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen de in laatste aanleg
gewezen uitspraak verstreken is.

Rechten
Eenieder heeft recht op inzage alsook op correctie en verwijdering van zijn/haar
persoonsgegevens, op eenvoudig verzoek via mail aan sarah.tak@klimaatzaak.be.

Vragen
Alle vragen over deze
sarah.tak@klimaatzaak.be.
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Klachten
Alle klachten over deze privacyverklaring mogen per mail gericht worden aan
sarah.tak@klimaatzaak.be. Als Klimaatzaak VZW onvoldoende gevolg gaf aan uw klacht, kan u uw
klacht voorleggen aan de Privacycommissie. De contactgegevens van de Privacycommissie vindt
u hier: www.privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring werd opgesteld en gepubliceerd op 16 mei 2018. Eventuele latere
wijzigingen aan deze verklaring worden meegedeeld via de website www.klimaatzaak.eu
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