At the Antwerp International Protestant Church we only use your personal data for church related
purposes. On May 25, 2018 the new European Privacy Law (GDPR) came into effect. This means that
we as church and vzw need a privacy policy to explain what kind of personal data we collect and
keep, for what purposes and how long we keep it. Below you will find our Privacy Policy. Please read
it carefully. If you have questions email aipchurch@telenet.be.

PRIVCACY BELEID van de Antwerp International Protestant Church (AIPC) vzw
PRIVACY POLICY of the Antwerp International Protestant Church (AIPC) vzw
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die AIPCvzw verwerkt van haar leden
en andere betrokkenen.
This Privacy policy is applicable to all personal data which AIPCvzw uses of her members and friends.
Indien u lid wordt van AIPCvzw, of om een andere reden persoonsgegevens aan AIPCvzw verstrekt,
geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te
verwerken.
When you become a member of AIPCvzw, or for another reason provide your personal data to
AIPCvzw, you give permission to use your personal data in line with this Privacy policy
Dit Privacy beleid is te allen tijde toegankelijk op de website www.aipchurch.org
This Privacy policy is always available on the website www.aipchurch.org

1. Verantwoordelijke / Responsible
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Responsible for the processing of the personal data is:
AIPCvzw, Veltwijcklaan 297, 2180 Ekeren Antwerpen.
De ledenadministratie is bereikbaar via aipchurch@telenet.be
The membership administration is available at aipchurch@telenet.be

2. Welke gegevens verwerkt AIPCvzw en voor welk doel / Which data does AIPCvzw use and for
which purpose?
2.1

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Considering your membership the following personal data is being used:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
Name and surname, date of birth

b) eventuele naam echtgeno(o)t(e) en geboortedatum
if applicable, name of spouse and date of birth
c) adres, telefoonnummer(s) en emailadres(sen)
address, telephone number(s) and email address(es)

d) eventuele namen van minderjarige kinderen en geboortedata
if applicable, names of minor children and date of birth

2.2

AIPCvzw verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
AIPCvzw uses the personal data mentioned in sub 2.1 for the following purposes:
a)

uw naam, (email)adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor contact over
het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan
your name, (email) address details and telephone number is used to contact you about
membership and its possible cancellation.

b)

uw naam, (email)adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen
van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
AIPCvzw.
Your name, (email) address details and telephone number are used to send newsletters,
invitations and information about the services and activities of AIPCvzw.

Het kan gebeuren dat AIPCvzw beeldmateriaal zoals (digitale) foto’s en video verwerkt voor interne
promotie en informatie doeleinden. Toestemming hiervoor kunt u te allen tijde weigeren. Gelieve
hiervoor een email te sturen naar aipchurch@telenet.be.
It may happen that AIPCvzw uses images like (digital) photos and video for internal promotion and
information purposes. Permission for this can be declined always. Please email aipchurch@telenet.be
to deny permission for this.
AIPCvzw deelt u persoonlijke gegevens niet met derden die geen relatie hebben met AIPCvzw, tenzij
wettelijk vereist of op verzoek van overheidsinstanties.
AIPCvzw will not distribute or disclose your personal data to third parties not connected or related to
AIPCvzw, unless so required by law or any other official regulatory body.

Email berichtgeving (opt-out) / email messages (opt-out):
AIPCvzw gebruikt uw naam en e-mailadres om u te informeren over activiteiten en informatie
betreffende AIPCvzw. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk.

AIPCvzw uses your name and email address to inform you about activities and information concerning
AIPCvzw. You can unsubscribe from these emails at anytime.

3. Bewaartermijnen / retention period
AIPCvzw verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende uw lidmaatschap of betrokkenheid.
Persoonsgegevens van ex-leden worden bewaard op een alumni lijst. Ex-leden kunnen te allen tijde
aangeven geen mail meer te willen ontvangen. Hun persoonsgegevens zullen dan vernietigd worden.
AIPCvzw uses and retains your personal data during the length of your membership or involvement.
Personal data of ex-members are kept on an alumni list. Ex-members can always indicate that they no
longer wish to receive any mail. Their personal data will then be deleted.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers / security measures and third parties
4.1
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft AIPCvzw passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
To protect your personal data AIPCvzw has taken appropriate technical and organizational measures.
4.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt AIPCvzw geen gebruik van diensten van
derden, zogenaamde verwerker. Indien dit in de toekomst wel mocht gebeuren zal AIPCvzw met de
verwerker een wettelijke verwerkersovereenkomst opstellen.
To process your personal data AIPCvzw does not use third parties. If this were to happen in the future,
AIPCvzw would sign a legal Data Processing Agreement with this third party.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten / reviewing, deleting, questions and complaints
5.1
Via de ledenadministratie van AIPCvzw kunt u een verzoek indienen om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
You can contact the membership administration of AIPCvzw to review, receive, adjust or delete your
personal data.
5.2
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
If you want to object against (further) processing of your personal data as mentioned in art. 2, you
can also contact the membership administration.
5.3
Indien u klachten heeft over de wijze waarop AIPCvzw uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.
If you have complaints regarding the way AIPCvzw uses your personal data or handles your requests,
you can contact the membership administration.

5.4
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan
onze ledenadministratie aipchurch@telenet.be
Any other questions or remarks about this Provicy policy can be addressed at the membership
administration aipchurch@telenet.be
5.5
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit
(GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
You always have the right to file a complaint with the Data Protection Authority (DPA), this is the
supervising authority in the area of privacy protection.

6. Wijzigingen / changes, updates
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.aipchurch.org
bekend gemaakt en per email verstuurd naar de leden en andere betrokkenen. Wij adviseren u om
regelmatig het Privacy beleid te bekijken.
This Privacy policy can be changed and updated. The changes/updates will be announced on the
website www.aipchurch.org and send by email to members and friends. We advise you to regularly
check the Privacy policy.

