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Privacyverklaring van de vzw  Fonavibel 

    (versie 05/07/2018) 

 

 

 

1. Onderwerp en doel van de Privacyverklaring 

De vzw Fonavibel hecht een grote waarde aan de bescherming van uw privacy. De 

persoonsgegevens van de leden en de beschermelingen worden verwerkt in 

overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake de bescherming van de 

persoonsgegevens, en tevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR), sinds de in voege treding. Voor elke vraag 

betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u zich schriftelijk wenden 

tot het secretariaat van Fonavibel, Kwartier Majoor HOUSIAU, Martelarenstraat, 181 te 

1800 PEUTIE. Per mail kan u ons bereiken via Fonavibel@mil.be.  

Het doel van deze Privacyverklaring is om de leden en de beschermelingen te 

informeren over de persoonsgegevens die Fonavibel gebruikt, de redenen waarvoor 

deze gegevens gebruikt en gedeeld worden, de bewaartermijnen  en de uitvoering van 

de rechten tov deze gegevens.   
 

2. Beschrijving van de persoonsgegevens 

Volgende categorieën persoonsgegevens worden door Fonavibel behandeld : 
 

Voor de leden  : 

- Identificatie gegevens (naam, voornaam, geslacht, taal); 

- Contactgegevens  (post en e-mail adres, telefoonnummer); 

- Gegevens van leden die militair zijn (eenheid, militair e-mail adres, stamnummer)  

- Betaaldatum van laatste lidmaatschap 
 

Voor de beschermelingen : 

- Identificatie gegevens (naam, voornaam, geslacht, taal); 

- Contactgegevens  (post en e-mail adres, telefoonnummer); 

- Gegevens  van de kinderen beschermelingen  (studiejaar, studierichting)  

- Gegevens van sociale aard  (burgerlijke stand, gezinssamenstelling, relatie tov de 

overledene, leeftijd); 

- Financiële gegevens (rekeningnummer, overzicht van de uitgekeerde financiële 

interventies door de vzw); 
 

3. Waarom worden de persoonsgegevens verzameld ?  

Fonavibel verzamelt de persoonsgegevens van haar leden en beschermelingen 

voornamelijk :  
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- ter verwerking van de jaarlijkse lidmaatschappen van de leden, 

- om het sociaal contact met haar leden en beschermelingen mogelijk te maken en 

hen uit te nodigen en/of te informeren over de activiteiten die in hun belang 

georganiseerd worden,  

- om na te gaan of een overleden lid in aanmerking komt om beschermeling te 

worden, 

- voor een goed aanbod, beheer en opvolging van alle sociale interventies waarvoor 

de beschermelingen in aanmerking komen. 
 

4. Beperkingen 

We verwerken enkel en alleen de persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor 

toestemming werd verleend door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Fonavibel behandelt nooit gegevens die verband houden met raciale of etnische 

afkomst, politieke opvattingen, religie, filosofische overtuigingen of 

vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, seksueel leven of seksuele geaardheid.  
 

5. Bewaringstermijn 

De persoonsgegevens van de leden worden bewaard tot 3 jaar na de betaling van het 

laatste lidmaatschap. 

De persoonsgegevens van de beschermelingen worden enkel bewaard, indien de 

beschermeling interesse heeft in de steun en de activiteiten van de vzw. Bewaring tot 

overlijden.   
 

6. Respect voor de vertrouwelijkheid 

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden uitsluitend 

gebruikt door Fonavibel. Alle personen die namens de vzw Fonavibel van uw gegevens 

kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de vertrouwelijkheid daarvan. Onze 

medewerkers van de vzw zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.   
 

7. Uw rechten 

Via een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, evenals het bewijs van uw 

identiteit, kan u gratis bij Fonavibel terecht: 

- voor een schriftelijk afschrift van uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn; 

- de verbetering, beperking van de verwerking, verwijdering van gegevens die niet 

juist, onvolledig of niet relevant zijn. 
 

Als u meent dat u onrechtmatig bent behandeld, overeenkomstig artikel 77 van de AVG/ 

GDPR, kunt u zich richten tot of een klacht indienen bij de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ( of kortweg Privacycommissie: genoemd 

sinds 25 mei 2018) op het volgende adres: Drukpersstraat, 35 , 1000 Brussel  (Tel. +32 2 

274 48 00 - Fax +32 2 274 48 35 - commission@privacycommission.be). 
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