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SOCIALE HULPVERLENING AAN 
DRANKZUCHTIGEN EN TOXICOMANEN 

vzw 
Bollebergen 91 

9052 Zwijnaarde - Gent 

 
 
 

PRIVACYVERKLARING van de vzw SHDT 

 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vzw Sociale Hulpverlening 

aan Drankzuchtgen en Toxicomanen (hierna: SHDT ) verwerkt van haar donateurs.  

Indien u een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan SHDT verstrekt, geeft u 

uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens volgens dit privacybeleid te verwerken.  

Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.  

 

1. Verwerking en verantwoordelijkheid 

 

1.1 De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is:  

Bruno de Laat, bruno.de.laat@telenet.be - tel. 0485.14.17.61, voorzitter van SHDT, 

Bollebergen 91 9000 Gent, vzw.shdt@gmail.com , KBO BE0411552885  

1.2 De verwerker van gegevens in het register van donateurs is: 

Annemie van Waerbeke, annemievwa@gmail.com, tel 0031.6.1089.1435, secretaresse 

van SHDT, Bollebergen 91 9000 Gent, vzw.shdt@gmail.com , KBO BE0411552885 

 

2. Welke gegevens verwerkt SHDT en voor welk doel  

 

2.1. In de registraties van donateurs worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a. voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam van de rekeninghouder van het 

overschrijvingsbewijs van de donatie 

b. aanspreektitel 

c. naam van partner 

d. adresgegevens en/of postadres 

e. bankrekeningnummer(s) 

f. bedrag en datum van de overgemaakte donaties 

 

2.2. SHDT verwerkt de in punt 2.1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden: 

a. Naam, aanspreektitel en adres, worden gebruikt voor het verzenden van onze 

jaarlijks terugkerende vraag om te doneren.  

b. Naam, aanspreektitel, adres, bedrag en datum van de overgemaakte donaties 

worden gebruikt voor het verzenden van de fiscale attesten. 

c. Het bankrekeningnummer is het enige unieke gegeven die het mogelijk maakt om 

dubbele registraties van dezelfde donaties te detecteren, meerdere overschrijvingen 

van eenzelfde donateur per jaar te groeperen en wijziging van persoonsgegevens te 

ontdekken en te corrigeren.  

d. Naam, aanspreektitel, naam partner, adres, bedrag en datum van de overgemaakte 

donatie zijn nodig voor het opmaken van de digitale verzamelstaat van de giften 

voor de belastingdienst Belcotax on web. 
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3. Bewaartermijn 

 

SHDT bewaart alle geregistreerde gegevens tot het einde van het 7de jaar dat volgt op de 

belastbare periode waarvoor een fiscaal attest is opgemaakt.  

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerking 

 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SHDT passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen.  

 

1. Technische maatregelen 

a. Het registerbestand donatiebeheer is beveiligd met een wachtwoord dat alleen de 

verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker kennen.  

b. Het registerbestand wordt bewaard op twee USB-sticks. Een stick wordt bewaard 

door de verwerkingsverantwoordelijke. De tweede stick wordt bewaard door de 

verwerker.  

 

2. Organisatorische maatregelen 

a. Alleen de leden van de raad van bestuur hebben toegang tot de naam en het adres 

van geregistreerde donateurs. Dit gebeurt enkel bij het onder enveloppe brengen 

van de jaarlijkse brief met verzoek om te doneren.  

b. Alle andere in punt 2.1 hiervoor genoemde geregistreerde gegevens zijn alleen 

toegankelijk voor de leden van het dagelijks bestuur, m.n.:  

- de boekhouder: Kris Coppieters  

- de secretaresse en verwerkster van het donateursbestand: A. Van Waerbeke  

- de voorzitter en verwerkingsverantwoordelijke: Bruno de Laat  

 

5. Inzagerecht, bezwaar, klachten en vragen 

 

5.1 Via de leden van de raad van Bestuur van SHDT (vzw.shdt@gmail.com) kan u een 

verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te 

verwijderen. SHDT zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na 

ontvangst, hierover informeren.  

5.2 Indien u bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met een van de leden van de raad 

van bestuur (vzw.shdt@gmail.com).  

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop SHDT uw persoonsgegevens verwerkt of uw 

verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, 

voorzitter Bruno de Laat (bruno.de.laat@telenet.be).  

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht 

aan de leden van de raad van bestuur of aan onze administratie via het emailadres 

vzw.shdt@gmail.com.  

 

6. Wijzigingen 

 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. 

Wij adviseren u om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.  
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