Disclaimer
Bij het bezoeken van deze website verklaart de gebruiker akkoord te gaan met onderstaande bepalingen. Deze website en de inhoud ervan is het intellectuele eigendom
van Amanzie. De website, de logo's en andere elementen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van
het geheel van de website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, is toegestaan
op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden. Inbreuken op het auteursrecht zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.
Hoewel Amanzie zich hiervoor inspant, kunnen de relevantie, de actualiteit, de correctheid en de volledigheid van de gegevens op deze website niet gegarandeerd worden.
De bezoeker is er zich eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder
hij hiervan tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Amanzie niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid. Wanneer Amanzie verwittigd wordt van foute of onvolledige gegevens, zal onmiddellijk overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.
In het geval dat links met andere websites worden aangebracht, is de bezoeker er zich
van bewust dat Amanzie geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op de inhoud van
andere websites. Amanzie is bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites.
Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder toepassing van de Belgische
wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken in Brugge bevoegd.

Privacyverklaring
Amanzie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat
uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Amanzie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Amanzie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Amanzie

Bremstraat 1A
8490 Jabbeke

info@amanzie.be
Telefoon: 0479 53 49 19

Contactpersoon: Sten De Lille

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom
Uw persoonsgegevens worden door Amanzie verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:
- Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Amanzie (uitvoering overeenkomst)
Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen, verwerken en bewaren:
- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
in functie van communicatie

-

Maat surfpak en zwemvest zodat het correcte materiaal kan worden meegenomen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens van u hebben verkregen.
Volgende gegevens worden ten slotte verwerkt nadat ze elders dan bij de persoon zelf
zijn verkregen:
- Bv. videobewakingsbeelden die gemaakt worden met camera’s op de terreinen
van de organisatie

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Website
Amanzie kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke
aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de
domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer
geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing
ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw
harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende
taken uitbesteden:
- Het verzekeren van onze deelnemers
- Toelating vragen aan bepaalde organisaties om hun wateroppervlakte te mogen gebruiken

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze
te allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de
EU.
Bewaartermijn
Amanzie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van de activiteit
als er geen incidenten hebben plaatsgevonden
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-

Alle personen die namens Amanzie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt,
wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u
terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en
de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken
wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de
verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een
andere persoon.
U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke
verplichtingen van de organisatie.
U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken,
ontvangen in een gestructureerd en gangbaar formaat.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om
uw rechten uit te oefenen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van
onze website …www.amanzie.be…). (Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij
vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u
om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij
je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de
uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te
nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
(Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.
Wijziging privacy statement
Amanzie kan zijn privacy statement onaangekondigd wijzigen. De laatste wijziging gebeurde
op 07 februari 2019. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden
opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

