Privacy verklaring Astertechnics vzw
Astertechnics vzw respecteert de privacy van gegevens én stelt de veiligheid van gegevens op een hoog
niveau.
Ons strikt privacy-beleid zorgt ervoor dat wij uw gegevens op een verantwoorde en veilige manier
gebruiken. Daarnaast hebben we een uitstekende beveiliging en back-upfaciliteit die ervoor zorgt dat
de gegevens die wij hebben niet verloren gaan, misbruikt worden of op enigerlei wijze verminkt
worden.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
De informatie die wordt verzameld
Uw gegevens worden alléén opgeslagen en gebruikt om contact met u op te nemen om de inschrijving
voor een workshop of kamp te kunnen afronden en indien er eventueel vragen of bijkomende
inlichtingen zijn over uw inschrijving. Daarnaast zullen wij u alleen per e-mail worden benaderen als u
bent aangemeld voor de nieuwsbrief en uitzonderlijke acties of projecten. U kunt zich op elk moment
afmelden voor de nieuwsbrief.
Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om onze diensten te verbeteren en beter te kunnen
voldoen aan de behoeften van onze deelnemers.
Daarnaast worden er ook op basis van een beperkt gedeelte van deze gegevens fiscale attesten
opgemaakt door Stad Geraardsbergen.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Astertechnics vzw of die van een
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover
wij beschikken.
Wettelijke plichten en bescherming
Indien Astertechnics vzw daartoe wettelijk verplicht wordt, zal informatie ter beschikking gesteld aan
de overheid en/of wordt deze informatie gebruikt om de rechten of eigendommen van Astertechnics
vzw, onze klanten of anderen te beschermen. Ook wordt het recht voorbehouden informatie te
verstrekken aan opsporingsinstanties om hiermee fraude te bestrijden.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit
maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden
opgeslagen op eigen beveiligde servers van Astertechnics vzw of die van een derde partij. Wij zullen
deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij
onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst)
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht
naar eigen beveiligde servers van Astertechnics vzw of die van een derde partij. Wij gebruiken deze
informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te
stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt

verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet
correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Sommige browsers kunnen ook
werken in een incognito modus. Deze instelling zal ervoor zorgen dat de cookies nooit op uw computer
kunnen terechtkomen om informatie te verstrekken. Dit heeft geen enkele invloed op de goede
werking van de website en of de aanverwante platformen.
Veiligheid van jouw gegevens
De website van Astertechnics vzw is op diverse manieren beveiligd. Een van deze manieren is de Secure
Socket Layer (SSL). Banken en grote instellingen maken ook gebruik van dit soort beveiliging.
Een SSL verbinding zorgt voor een veilige verbinding tussen de website van Astertechnics vzw en u als
bezoekers. Doordat de gegevens versleuteld worden verzonden, wordt misbruik door derden
tegengegaan. Deze beveiliging is van toepassing op alle informatie-uitwisseling van en naar de website
van Astertechnics vzw waar privé-gegevens bij betrokken zijn. Denk hierbij aan tijdens het inloggen,
plegen van betalingen, etc. Eigenlijk dus bij alle privacy gevoelige informatie.
Een beveiligde verbindingen herkent u aan het adres, dat begint nu met "httpS://".
Doeleinden
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.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Astertechnics vzw
Diebeke 21
9500 Geraardsbergen
info@astertechnics.be

