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PRIVACYVERKLARING 
 
 
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door de vzw Scaletta en blijft beperkt tot het 
bijhouden van uw contactgegevens, identificatiegegevens en enkele persoonlijke gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de elementaire werking door de vzw Scaletta en de organisatie van de 
activiteiten waaraan u deelneemt.  
 
 
Deze gegevens worden niet gedeeld met externen en worden niet langer bijgehouden dan 
noodzakelijk voor de geviseerde doeleinden of langer dan de wettelijke bewaartermijn vanuit het 
perspectief van het gerechtvaardigd belang. Deze gegevens worden niet gebruikt voor 
geautomatiseerde doeleinden, besluitvorming of profilering en worden niet doorgegeven buiten de 
Europese Economische Ruimte (EER). 
 
 
Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief, houden we jouw contactgegevens bij om je de nieuwsbrief te 
kunnen bezorgen. Je kan je op elk moment uitschrijven. 
 
 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. 
Daarnaast kunt u vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken of bezwaar maken tegen het 
gebruik ervan. Als u wilt weten welke persoonsgegevens de vzw Scaletta van u verwerkt en wie de 
verwerkingsverantwoordelijke is, kan u na verzoek daartoe inzage krijgen en informatie ontvangen.  
 
 
Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er tekenen van verkeerd gebruik zijn, 
neem dan contact met ons op. 
 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van u komt, vragen we u om een scan van uw 
identiteitskaart toe te voegen. In die scan vragen we u om uw rijksregisternummer onleesbaar te 
maken, dit om uw privacy te beschermen. 
 
 
Scaletta vzw beantwoordt uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken. Indien door 
omstandigheden uw verzoek niet tijdig of correct wordt behandeld, kunt u een klacht indienen bij de 
Belgische DPA (Gegevensbeschermingsautoriteit), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 


