
PRIVACYPOLICY VAN DE VZW SGI BEL

Verwerkingsverantwoordelijke: Soka Gakkai Internatonaa Beagium vzw, afgekort SGI-Bea vzw, met 

maatschappeaijke zetea te 1070 Brussea, Grisarstraat 46 (KBO: 445.120.231)

Contactadres: privacy@sgi-bea.org

Algemeen

SGI Bea zaa aaaes in het werk steaaen om de vertrouweaijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en de

privacywetgeving te respecteren. 

Deze privacypoaicy is van toepassing op:

- aeden van de vereniging (verzamead bij hun aansauitng))

-  deeanemers  aan  actviteiten  van  de  vereniging  (verzamead  bij  inschrijving  voor  actviteiten  (seminaries,

cursussen, examens enz.))) 

- schenkers (verzamead bij een schenking).

Verzamelde gegevens:

SGI Bea verwerkt de voagende gegevens:

- naam,  voornaam,  geboortedatum,  taaa,  natonaaiteit,  postadres,  e-maiaadres  en  contactgegevens,

teaefoonnummer, gsm-nummer, gezinssituate, contactpersoon om te verwitgen in gevaa van nood,

opaeidingsniveau, beroep, godsdienstge of aevensbeschouweaijke overtuiging)

- diverse  gegevens  die  kunnen  worden  uitgewissead  tussen  u  en  de  verantwoordeaijken  of  het

secretariaat van SGI Bea)

- een bankrekening in het kader van een gif of deeaname aan een seminarie, cursus enz.

Rechtsgrond van de verzameling

SGI Bea verzameat uw gegevens in het kader van uw aansauitng, deeaname of steun aan zijn actviteiten. 

SGI Bea verzameat uw gegevens ook op basis van het beaang om u op de hoogte te houden van zijn actviteiten

zodra u zich aansauit en uw bereidheid toont om het boeddhisme te beoefenen.

SGI  Bea  zaa  uw gegevens  verwerken  op  basis  van  uw toestemming  zodra  deze  betrekking  hebben  op uw

reaigieuze en aevensbeschouweaijke overtuiging.  Geaieve hiervoor de onaine- of schrifeaijke formuaieren met

betrekking tot u toestemming in te vuaaen bij evenementen, seminaries, cursussen enz.

Doeleinden van de verzameling

SGI Bea verzameat en verwerkt de voagende gegevens voor de voagende doeaeinden:

• oproepingen voor vergaderingen van de vereniging (aeden)) 

•  uitnodigingen  voor  vergaderingen,  actviteiten,  evenementen,  seminaries  en  examens  (aeden  en

sympathisanten))



•  verzending  of  aankondiging  van  pubaicates  met  betrekking  tot  actviteiten  van  SGI  Bea  (aeden  en

sympathisanten))
• het goede veraoop van de actviteiten, seminaries, examens enz.

Overdracht van gegevens buiten onze vereniging

Uitgezonderd indien u bezwaar maakt tegen zo’n overdracht heef SGI Bea de toestemming om uw gegevens te

verspreiden of ze over te dragen aan derden in de voagende gevaaaen:

•  Het  betref een  overdracht  naar  onderaannemers  die  technische  diensten  aeveren  aan  ons  zoaas  onze

boekhouder, onze advocaat of een informatcus. Deze overdrachten vinden enkea paaats met inachtneming van

de privacyvoorschrifen.

• Indien een overdracht vereist is door een bevoegde gerechteaijke of administrateve autoriteit.

Hierbij geef u SGI Bea de toestemming om uw gegevens door te geven aan andere verenigingen van Soka

Gakkai in andere aanden waar misschien regeas inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens met

een  aager  beschermingsniveau  van  toepassing  zijn  dan  in  Beagië  en  dit  enkea  om  u  in  te  schrijven  voor

seminaries nadat u hebt kenbaar gemaakt dat u eraan wiat deeanemen) aasook aan Soka Gakkai Internatonaa in

Japan zodat zij hun gegevens over het boeddhisme over de heae weread kunnen bijwerken.

Uw rechten: Inzage in verzamelde gegevens, recticate, wissing. 

U kunt  op eak  ogenbaik  en  zonder  kosten  inzage vragen in  en/of  een kopie  vragen van de u  betrefende

persoonsgegevens in onze databank. Wij kunnen u hierbij vragen om een identicatebewijs voor te aeggen

voor wij uw aanvraag behandeaen.  U hebt ook het recht om te vragen uw gegevens te recticeren of te wissen

zoaang dit de uitvoering van een door u gevraagde dienst niet onmogeaijk maakt.  In eake situate kunt u op eak

ogenbaik bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SGI Bea of de beperking van de

verwerking  vragen.  Wanneer  uw gegevens  worden  verwerkt,  kunt  u  ook  vragen  dat  ze  in  aeesbare  vorm

worden  overgedragen  of  rechtstreeks  worden  verzonden  naar  een  andere  vereniging  (recht  van

overdraagbaarheid).

Wij zuaaen uw persoonsgegevens uit onze bestanden wissen zodra u schrifeaijk aan ons meadt dat u van paan

bent om deinitef afstand te doen van de beoefening van het boeddhisme.

Beveiliging van gegevens en netwerk 

SGI Bea steat aaaes in het werk om uw gegevens op zijn server optmaaa te beschermen tegen toegang door

onbevoegden en om de vertrouweaijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Hierbij  hebben  aaaeen  aeidinggevende  aeden  van  Soka  Gakkai  Beagium  die  gebonden  zijn  door  een

geheimhoudingsverpaichtng toegang tot uw gegevens.

Respect voor persoonsgegevens over minderjarigen 

Wij verbinden ons ertoe om de privacy van minderjarigen te beschermen.  In principe verzameaen wij geen

gegevens  van  kinderen,  behaave  indien  wij  hiervoor  de  toestemming  van  de  ouders  hebben.  Geaieve

onmiddeaaijk contact op te nemen met ons indien u denkt dat de gegevens van een kind werden verzamead

zonder ouderaijke toestemming.



Blijf op de hoogte van wijzigingen 

SGI Bea kan deze privacypoaicy wijzigen, met name in gevaa van een gewijzigde wetgeving. Geaieve regeamatg

deze privacypoaicy te raadpaegen op onze website www.sgi-bea.org. Daarnaast zuaaen wij u informeren over aaae

inhoudeaijke wijzigingen via onze communicatekanaaen (inschrijvingsformuaieren voor een seminarie enz.).

 Contact met ons opnemen

Wenst u een van bovenstaande rechten uit te oefenen, indien u speciieke bijstand nodig hebt of indien u

opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande kanaaen:

 Via maia naar: privacy@sgi-bel.org 

 Per post naar: SGI-Bea vzw, Grisarstraat 46, 1070 Anderaecht

 Teaefonisch: 02/345.87.14 Per fax: 02/346.46.85

Aarzea niet om contact met ons op te nemen indien u vindt dat wij  uw gegevens niet met de nodige zorg

verwerken.   U  kunt  ook  rechtstreeks  contact  opnemen  en  een  kaacht  indienen  bij  de

gegevensbeschermingsautoriteit:

 Persstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
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