
Privacy Policy 

 

WIE ZIJN WE?  

Kring Mars & Mercurius Gent O-Vl Vereniging zonder winstoogmerk 

Ondernemingsnummer 0674.692.210  

Maatschappelijke zetel : Gaspar de Craeyerstraat 2 (adres : Eekhout 5), 9000 Gent RPR Gent  

Voorzitter : Paul Bruynooghe Tel. 09 226 97 02 

Penningmeester : Albert Hombrouckx Tel. 09 259 15 89 

Secretaris : Eric De Clercq Tel. 0496.481.332 

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U EN WAAROM?  

Contactinformatie 

Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan 

uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van 

verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren. Wanneer 

u een e-book of bestand downloadt, slaan we, indien u uw toestemming geeft, uw e-mailadres en 

naam op. Deze informatie hebben wij nodig om u de downloads te kunnen sturen. Wanneer u zich 

inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw naam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig 

om u onze nieuwsbrieven te sturen en op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten. 

Wanneer u lid wordt bij VZW Kring Mars & Mercurius Gent Oost-Vlaanderen bewaren we nog een 

aantal extra gegevens van u zoals uw bedrijfsnaam, adresgegevens en facturatiegegevens. Uw 

gegevens worden veilig opgeslagen in ons e-mailbeheersysteem Mautic en ons 

klantenbeheersysteem Vtiger. Deze partners zijn ook GDPR compliant. 

Waarvoor gebruiken wij uw data? 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons 

klantenbeheer, het versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten 

en reclame- of marketingdoeleinden. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere 

doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw 

toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Met wie delen wij uw data? 

Enkel VZW Kring Mars & Mercurius Gent Oost-Vlaanderen gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data 

dus NIET met derden. 

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

VZW Kring Mars & Mercurius Gent Oost-Vlaanderen bewaart uw persoonsgegevens tot 1 maand 

nadat u zich uitschreef voor onze nieuwsbrief. 

Hoe beschermen we uw gegevens? We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen 

te nemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, 



verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we aan de hand van een aantal gepaste technische en 

organisatorische maatregelen. Hieronder vallen ook maatregelen om met verdenkingen van data-

inbreuk om te gaan. Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke 

informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten via bruynooghe.p@telenet.be. 


