
 

 

 

Privacy-verklaring  

Onze vereniging heeft o.a. als doel (cfr. de statuten) om de goede banden van oud-leerlingen met het Klein 
Seminarie en ook onder elkaar te onderhouden en alle vormen van samenkomsten te ondersteunen. Om 
dit doel te verwezenlijken is het noodzakelijk dat de vereniging een gegevensbank of databank bijhoudt. 
Dit document verduidelijkt de privacyaspecten van deze databank. De tekst is van toepassing vanaf 25 mei 
2018, datum waarop de nieuwe verordening op de gegevensbescherming (GDPR of AVG) in de Europese 
Unie werd ingevoerd. Dit document werd goedgekeurd op de bijzondere Algemene vergadering van 1 
december 2018 te Roeselare.  

Welke gegevens houdt de Oud-leerlingenbond?  
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene gegevens (registerfunctie) en bijzondere gegevens 
(privacy-gebonden). 
Van alle personen die het zesde jaar secundair onderwijs in het Klein Seminarie Roeselare hebben 
beëindigd, registreert de Oud-leerlingenbond de volgende ‘algemene gegevens’.  
- naam en voornaam 
- uitgangsjaar en richting 
- geboortedatum 
- bij overlijden, datum van overlijden 
In het kader van de doelstellingen van onze vereniging verwerft de OLB de volgende ‘bijzondere’ gegevens: 
- adres - e-mail adres - telefoon of GSM - beroep of beroepskeuze 
- indicator van contactpersoon voor een klas, of klasverantwoordelijke 
- indicator indien geen bijzondere gegevens worden opgeslagen van een persoon. 

Hoe verzamelt de Oud-leerlingenbond deze gegevens? 
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens omwille van het omschreven doel en doordat u gebruik 
maakt van de diensten van de vereniging en/of omdat u deze zelf aan de OLB (heeft) verstrekt. 
- Bij het afstuderen in het zesde jaar van het Klein Seminarie worden de op dat moment bekende gegevens 
door het schoolsecretariaat meegedeeld aan de OLB mits akkoord van betrokkene of zijn ouders; 
- De oud-leerling verstrekt rechtstreeks zijn gegevens via onze website, via onze terugkomdagen of via 
iedere geschikte gelegenheid in het Klein Seminarie; 
- De OLB verkrijgt de gegevens via onze digitale nieuwsbrief of mond-aan-mond berichten en andere 
sociale media. 
- De OLB verkrijgt de gegevens via vrije infovergaring: telefoongids, beroepengidsen, online zoekmachines, 
persoonlijke websites, facebook of andere sociale media, overlijdensberichten, persartikels etc. 
- De OLB verkrijgt gegevens via het rijksregister (betalend voor onze vereniging) – indirect contact is 
hiervoor voorzien.  
U communiceert via e-mail of brief of sociale media met onze vereniging en stelt dienvolgens deze inhoud 
en uw gegevens voor verdere communicatie ter beschikking.  

De OLB neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen 
kunnen hebben voor personen. De OLB gebruikt geen technische, functionele en analytische cookies.  

Het beheer van de gegevens en toegang tot de databank?  
De OLB neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 
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- De ‘master copy’ van de gegevens wordt bijgehouden door de secretaris van de vereniging en worden 
niet online gezet. De gegevens worden opgeslagen op een externe harde schijf en alleen de secretaris kan 
gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen. Indien de secretaris dit door omstandigheden niet kan doen, 
neemt de voorzitter deze taak over tot een nieuwe verantwoordelijke is aangesteld.  
- De andere bestuursleden van de OLB kunnen alleen specifieke gegevens opvragen mits motivatie. 
- Een ‘alleen-lezen’ kopie van de master copy wordt bewaard in het secretariaat van de school en wordt 
jaarlijks bijgewerkt en mag alleen mits toestemming van het bestuur worden geraadpleegd. 

Wie kan gegevens opvragen?  
Behalve de secretaris en de voorzitter die toegang hebben tot de gegevens, worden persoonsgegevens 
gedeeld voor zover dit past binnen de doelstellingen van de OLB, m.a.w. aan oud-leerlingen die er om 
vragen, maar dan beperkt tot hun klasgenoten, en met de enige en nadrukkelijke reden van het faciliteren 
van een klasreünie. De aanvraag moet worden gemotiveerd en kan geen commerciële doelen hebben. 
De bestuursleden kunnen specifieke informatie opvragen bij de secretaris mits duidelijke motivatie.  
Zo wordt o.m. ter gelegenheid van de terugkomdagen aan de klasverantwoordelijke (zie hierboven) een 
basisklaslijst toegestuurd, met als enig doel zijn klasgenoten te kunnen contacteren. 
De OLB geeft geen gegevens aan derden of aan organisaties met commerciële doeleinden met 
uitzondering van wat hierboven is beschreven. Uw gegevens zijn NIET online beschikbaar!  
Elke oud-leerling kan zijn gegevens wijzigen via onze website (e-mail contact) of per brief. 

Rechten van de oud-leerling m.b.t. zijn persoonlijke gegevens 
Oud-leerlingen hebben het recht op inzage van hun gegevens. Dit kan door een mail te sturen naar 
info@oudleerlingenksr.be of schriftelijk aan de OLB, adres hierboven. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij het 
verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kan u uw pasfoto op uw ID zwart maken.  

Via onze website of e-mail, of per brief kunnen personen die bezwaar hebben dat de OLB hun persoonlijke 
gegevens bewaart, erom verzoeken deze te verwijderen. Bij elke ‘digitale nieuwsbrief’ van de OLB staat 
een uitschrijfformule. Hierbij verzoekt betrokkene om geen e-mails te ontvangen van de OLB. De 
‘algemene’ gegevens van de betrokkene worden niet verwijderd maar hij/zij wordt alleen geschrapt uit de 
mailinglijst. De ‘algemene gegevens’ (zie hierboven) blijven behouden maar niet langer dan strikt nodig is 
voor het doel van de vereniging.   

Beeldmateriaal  foto’s/video 
Op de website van onze vereniging staan klasfoto’s, foto’s van onze terugkomdagen en ander 
beeldmateriaal of video’s. Naamverwijzingen naar de op deze foto’s voorkomende personen worden niet 
toegevoegd met uitzondering van onze nieuwsbrief.  
Ieder lid van onze OLB, die zichzelf herkent op een foto en hiertegen bezwaar heeft, kan op eenvoudig 
verzoek vragen deze foto te verwijderen. Zie hierboven voor de wijze waarop dit moet gebeuren. Cfr. 
rechten van de oud-leerling.  

Klachten i.v.m. privacy… 
Wie een klacht wenst in te dienen i.v.m. deze privacyregels, kan zich in eerste instantie wenden tot de 
vereniging zelf. Het bestuur zal over de klacht een beslissing nemen en de betrokkene hierover inlichten. 
Indien betrokkene de beslissing van het bestuur betwist, kan hij/zij een officiële klacht indienen bij de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 33 1000 Brussel.  

Verklaring goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van 1 december 2018.  

Getekend, 
Wim Goderis,  voorzitter,    Jos Depondt , secretaris  


