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Privacy policy TECHNICA ANTWERPEN VZW 

TECHNICA ANTWERPEN VZW, verder vernoemd als: “TECHNICA”, gevestigd aan Ellermanstraat 33 , 
2060, Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze Privacyverklaring. 
Hierbij willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en 
zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.  

Technica verwerkt uw persoonsgegevens voor het gebruik dat u maakt van onze diensten, inclusief 
het gebruik van onze website. Wanneer u ons contacteert of informatie van ons vraagt. Indien u 
gebruik maakt van deze website, van onze dienstverlening en/of indien u uw persoonsgegevens zelf 
aan ons heeft verstrekt, verklaart u zich akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens in 
overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze is op haar beurt in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
van 2016. Daarom adviseren wij ten zeerste om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren 
voor uw eigen administratie.  

Contactgegevens:  

• http://www.technica-antwerpen.be/ 
• praeses@technica-antwerpen.be 
• Ellermanstraat 33 , 2060, Antwerpen  

Verantwoordelijke	 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en alle diensten van Technica. 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:  

• TECHNICA ANTWERPEN VZW - 0731.840.353 
• Ellermanstraat 33 , 2060, Antwerpen 
• http://www.technica-antwerpen.be//  
• Functionaris ledenbeheer is bereikbaar via: abactis@technica-antwerpen.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studentenvereniging Technica Antwerpen - BE0731.840.353– RPR Antwerpen 
Ellermanstraat 33 , 2060, Antwerpen 
www.technica-antwerpen.be 

2 

Persoonsgegevens	die	wij	verwerken	en	voor	welk	doel	 

In het kader van jouw lidmaatschap worden volgende gegevens verwerkt:  

• Voor- en familienaam; 
• Geboortedatum; 
• Adres (straat + nr., gemeente, postcode, land) of (+ kotadres indien van toepassing); 
• Gsm-nummer; 
• E-mailadres; 
• Studierichting + studiejaar.  

Technica verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

• Uw voor- en familienaam en uw e-mailadres worden gebruikt voor contact over het 
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;  

• Uw geboortedatum wordt gebruikt voor het verwerken van uw lidmaatschap in ISIC;  
• Uw voor- en familienaam en uw foto worden vermeld op de lidkaart. Deze gegevens worden 

gebruikt voor controle op geldig lidmaatschap;  
• Uw adres (straat + nr., gemeente, postcode, land) wordt gebruikt voor het eventueel 

opsturen van de ledenbrief en techant;  
• Uw gsm-nummer wordt in uitzonderlijke gevallen gebruikt voor belangrijke communicatie. 

Bijvoorbeeld bij een noodsituatie;  
• Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, techant en/of 

informatie over diensten en activiteiten van Technica;  
• Uw studierichting enstudiejaar van uw studie worden gebruikt om gerichte reclame te sturen 

naar aparte studierichtingen omtrent stages, vacatures, ...  

Technica verwerkt en gebruikt de verzamelde persoonsgegevens enkel voor de doeleinden waarvoor 
Tecnica deze gegevens heeft verkregen.  

Afmelding voor deze mails is ten allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar: abactis@technica-
antwerpen.be.  

Bijzondere	en/of	gevoelige	persoonsgegevens	die	wij	
verwerken	 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
abactis@technica-antwerpen.be, dan verwijderen wij deze informatie.  
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Hoe	lang	we	persoonsgegevens	bewaren	 

Technica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de 
volgende (categorieën) van persoonsgegevens: gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot 
maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens 
vernietigd. Dit geldt ook voor alle gemaakte back-ups.  

Een registratie bij een evenement wordt voor een maximale termijn van twee weken bijgehouden.  

Hoe	wij	persoonsgegevens	beveiligen	 

Technica maakt gebruik van aanvaarde technieken die overeenstemmen met de huidige 
technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid tegen verlies, misbruik, wijziging of 
vernietiging van alle door betrokkenen (van wie Persoonsgegevens door ons worden verwerkt) en 
bezoekers meegedeelde informatie. TEchnica heeft passende technieken toegepast, zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en u wordt beschermd tegen onrechtmatige 
verwerking. Zo heeft Technica bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:  

• Al onze gedoopte leden zijn duidelijk geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens;  

• Alle personen die namens Technica uw persoonsgegevens kunnen bekijken, zijn gehouden 
tot geheimhouding van deze gegevens;  

• Technica maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 
of technische incidenten;  

• Technicagebruikt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen; 
• Technieken, gebruikt rond dit onderwerp worden regelmatig getest.  

Technica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met onze contactpagina op de website of via abactis@technica-
antwerpen.be.  

Delen	van	persoonsgegevens	met	derden	 

Technica verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. Ook als dit noodzakelijk is 
voor het uitvoeren van de overeenkomst waarbij u als betrokken partij bent.  

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Technica waar nodig een 
verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. Dit zijn partijen die betrokken zijn in het organiseren van evenementen en 
seminaries. 
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.  
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Verwerkingsverantwoordelijken	en	verwerkers	 

Uw gegevens kunnen door alle bestuursleden onder Technica verwerkt worden in het kader van het 
uitvoeren van hun taken.  

Gegevens	inzien,	aanpassen	of	verwijderen	 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Technica en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar abactis@technica-antwerpen.be. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek 
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.  

Indien u klachten heeft over de wijze waarop EMT uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken 
behandelt, kan u met de functionaris gegevensbescherming contact opnemen door te mailen naar 
abactis@technica-antwerpen.be.  

U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

Foto’s	en	videomateriaal	op	onze	evenementen	 

Op al onze evenementen is het mogelijk dat er foto’s of videomateriaal gemaakt kan worden. Deze 
foto’s of video’s kunnen online (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, website) geplaatst worden. 
Ziet u een foto dat u liever niet online ziet, contacteer ons via onze sociale media of stuur een e-mail 
naar abactis@technica-antwerpen.be.  
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Cookies,	of	vergelijkbare	technieken	die	wij	gebruiken	 

Technica gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op 
uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van 
Technica wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen 
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser 
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder 
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is mogelijk dat u als bezoeker van 
de website geen toegang verkrijgt tot bepaalde delen van de website, indien uw browser zodanig is 
ingesteld dat er cookies worden geweigerd. Indien u cookies uitschakelt, kan dit uw ervaring op de 
website beïnvloeden.  

Algemeen	 

Wij behouden het volledige recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te 
actualiseren. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze website verkondigen. Technica raadt 
aan regelmatig het privacy beleid te bekijken. De laatste wijziging gebeurde op: 18 september 2022  

Als er vragen of opmerkingen over dit privacy beleid zijn, kunnen deze worden gericht via: 
abactis@technica-antwerpen.be.  

Wijzigingsgeschiedenis  

1. 18 september 2022  

 

 

 

 


