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Privacyverklaring KLJ & Groene Kring vzw 
VOORAF 
KLJ & Groene Kring vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy 
wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke 
gegevens we verzamelen én hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KLJ & Groene Kring vzw houdt zich in alle 
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

- de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je 
persoonsgegevens;  

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je 
persoonsgegevens gewaarborgd is;  

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

- op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze 
respecteren.  

 

Als KLJ & Groene Kring vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien u na 
het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  
KLJ & Groene VZW, Diestsevest 32, 3B, 3000 Leuven, privacy@klj.be of privacy@groenekring.be of 016 47 99 
99. 

 

TOEPASSINGSGEBIED 
Deze privacyverklaring is geldig voor de koepel KLJ & Groene Kring vzw, maar is ook van toepassing voor de 
feitelijke verenigingen onder de koepel, zoals lokale KLJ afdelingen, KLJ gewesten, Groene Kringgewesten,… 
Lokale leidingploegen, secretarissen, bestuursleden, gewestkernen verwerken je persoonsgegevens als lid, 
vrijwilliger of ouder van een lid in onze globale database.  

Indien je lokale vrijwilliger bent bij een lokale afdeling/gewest, kunnen je gegevens bewaard worden door de 
lokale afdeling/gewest. Deze privacyverklaring is dus ook van toepassing voor jou als lokale vrijwilliger.  

In de bijlagen van deze privacyverklaring zullen we specifiek weergeven welke gegevens van je gebruikt worden 
op welk niveau en wat we hiermee doen.  
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WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?  
Je persoonsgegevens worden door KLJ & Groene Kring vzw verwerkt ten behoeve van onderstaande 
doeleinden en rechtsgronden.  

Wil je graag meer informatie over de doeleinden en rechtsgronden? Dan kan je ons verwerkingsregister 
opvragen via privacy@klj.be of privacy@groeneking.be. Wij verwerken je gegevens in een centrale beveiligde 
databank waartoe de toegangsbeperkingen geregeld zijn volgens een wettelijk en werkbaar systeem. Zo 
hebben bijvoorbeeld de beroepskrachten van KLJ en Groene Kring vzw toegang tot de totale databank, een 
lokaal bestuurs- of kernlid heeft toegang tot de gegevens van de lokale afdeling of het lokale gewest. Als lid 
en/of ouder van een lid jonger dan 16 jaar van KLJ en Groene Kring kan jij zelf je (persoons)gegevens beheren in 
het online ledenplatform Click. Geen logingegevens? Vraag deze op via click@klj.be of click@groenekring.be.  

VA 1: Leden- en evenementenadministratie 

Welke persoonsgegevens Naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, adres, 
lidmaatschap afdeling/gewest, werkgroepen*, activiteiten en registraties*, 
functies*, attesten, eventueel andere gegevens in kader van een inschrijving 
voor een evenement (vb: allergiën, voedselvoorkeuren)*, rekeningnummer 
(enkel in het kader van een terugbetaling als D-lid) 

Betrokken personen Alle leden, leiding, bestuursleden, ouders van leden -16, vrijwilligers, 
beroepskrachten 

Doeleinde Aansluiting bij KLJ en Groene Kring, statistieken overheid, verzekering, 
verzending tijdschriften, registratie evenementen 
(initiatieven/sportwerking/vorming), inschrijving evenementen, contacteren 
van leden/deelnemers, aantal deelnemers inschatten, bedanking vrijwilligers 

Wettelijke basis voor 
verwerking  

Contractuele overeenkomst (lidmaatschap), gerechtvaardigd belang, voor een 
aantal gegevens: wettelijke verplichting 

Wie heeft toegang Betrokken persoon, ouders (voor leden -16), bestuursleden van de plaatselijke 
afdeling, beroepskrachten 

Verwerkingsactiviteiten Verzamelen, raadplegen, bewaren, doorgeven 

 

VA 2: Verzekeringen 

Welke persoonsgegevens Naam, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, adres, lidmaatschap 
afdeling, rekeningnummer, nummerplaat* 

Betrokken personen Leden, bestuursleden, ouders van leden -16, vrijwilligers, beroepskrachten, 
betrokken tegenpartij(en) 

Doeleinde Aansluiting verzekeringsmaatschappij, aangeven en opvolgen van dossier 

Wettelijke basis voor verwerking  Contractuele overeenkomst, gerechtvaardigd belang 

Wie heeft toegang Verantwoordelijke verzekeringen bij KLJ en Groene Kring, directeur KLJ en 
Groene Kring, kwaliteitscoördinator, verzekeringsmaatschappij 

Verwerkingsactiviteiten Verzamelen, raadplegen, bewaren, doorgeven 
 

VA 3: Opvolging (kader)vorming 

Welke persoonsgegevens Naam, adres, emailadres, GSM-nummer, afdeling, KAVO-id, behaalde 
attesten, begeleide cursussen, cursus-id, trajectgegevens (huidige fase en 
deadline) 

Betrokken personen Iedereen die ooit deelnam aan een (kader)vorming georganiseerd door 
KLJ en/of Groene Kring 

Doeleinde Problemen in de KAVO-tool opvolgen, opvolging traject cursisten, 
databank behaalde attesten, cursusgevers zoeken voor cursussen 

Wettelijke basis voor verwerking  Contractuele overeenkomst, gerechtvaardigd belang 

mailto:privacy@klj.be
mailto:privacy@groeneking.be
https://click.microsoftcrmportals.com/nl-NL/SignIn?returnUrl=/
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Wie heeft toegang Betrokken persoon, beroepskrachten KLJ en Groene Kring vzw 
Verwerkingsactiviteiten Verzamelen, raadplegen, bewaren 

 

VA 4: Personeelsadministratie 

Zie afzonderlijke privacyverklaring voor kandidaten en personeel. 

 

VA 5 : Klantgegevens 

Welke persoonsgegevens Naam, adres, emailadres, telefoonnummer 
Betrokken personen Iedereen die iets aankoopt in onze webshop (KLJ en Groene Kring), 

iedereen die iets huurt bij onze organisatie of gebruik maakt van onze 
diensten 

Doeleinde Afhandelen en facturatie bestellingen webshop; verhuur en facturatie 
vergaderzalen, materiaal uit de uitleendienst; afhandeling samenaankoop 

Wettelijke basis voor verwerking  Contractuele overeenkomst, gerechtvaardigd belang 
Wie heeft toegang Secretariaatmedewerkers 
Verwerkingsactiviteiten Verzamelen, raadplegen, bewaren, doorgeven 

 

VA 6: Beeldmateriaal 

Welke persoonsgegevens Foto's en filmpjes 
Betrokken personen Alle leden, leiding, bestuursleden, ouders van leden -16, vrijwilligers, 

beroepskrachten 
Doeleinde Gebruiken voor promotiemateriaal, tijdschrift, publicaties, sociale media 
Wettelijke basis voor verwerking  Gerechtvaardigd belang 

Wie heeft toegang Beroepskrachten 
Verwerkingsactiviteiten Verzamelen, raadplegen, bewaren 

 

VA 7: Logboek afdelings- en gewestbegeleiding 

Welke persoonsgegevens Naam, telefoonnummer, datum contact, inhoud contact, deelnemers, 
eventueel contactgegevens van betrokken. 

Betrokken personen Leden, bestuursleden, beroepskrachten, vrijwilligers, externe betrokkenen 

Doeleinde Opvolging begeleidingstrajecten, noodoproepen, expertiseopbouw 
toekomstige afdelingen 

Wettelijke basis voor verwerking  Gerechtvaardigd belang 
Wie heeft toegang Beroepskrachten 
Verwerkingsactiviteiten Verzamelen, raadplegen, bewaren 

 

VA 8: Niet-leden - Netwerken 

Welke persoonsgegevens Naam, contactgegevens, woonplaats 
Betrokken personen Sympathisanten, vrienden van …, losse contacten 
Doeleinde Contacteren bij evenementen (ledenwerving, netwerkmomenten), 

verzenden van nieuws uit de beweging, kerstkaartjes 
Dagelijkse werking 

Wettelijke basis voor verwerking  Gerechtvaardigd belang 

Wie heeft toegang Beroepskrachten 
Verwerkingsactiviteiten Verzamelen, raadplegen, bewaren 
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VA 9: Niet essentiële ledencommunicatie 

Welke persoonsgegevens Naam, emailadres, adres, lidmaatschap afdeling, werkgroepen, 
activiteiten en registraties, functies 

Betrokken personen Alle leden, leiding, bestuursleden, ouders van leden -16, vrijwilligers, 
beroepskrachten 

Doeleinde Promotie voor werking, evenementen, vacatureberichten, 
bevragingen, wedstrijden 

Wettelijke basis voor verwerking  Gerechtvaardigd belang 

Wie heeft toegang Betrokken persoon, ouders (voor leden -16), bestuursleden van de 
plaatselijke afdeling, beroepskrachten 

Verwerkingsactiviteiten Verzamelen, raadplegen, bewaren 
 

VA 10: Ledenwerving 

Welke persoonsgegevens Naam, emailadres, interesses 
Betrokken personen Potentiële leden 
Doeleinde Personen die hun gegevens achterlaten via de website op beurzen, bij 

een wedstrijd later kunnen contacteren i.v.m. lid worden, evenementen, 
vorming zodat zij kunnen lid worden van KLJ en/of Groene Kring 

Wettelijke basis voor verwerking  Gerechtvaardigd belang 
Wie heeft toegang Beroepskrachten 
Verwerkingsactiviteiten Verzamelen, raadplegen, bewaren, doorsturen 

 

VA 11: Buitenlandse stage 

Zie afzonderlijke privacyverklaring voor Buitenlandse Stage. 

*De gegevens waar een sterretje bij staat worden niet voor iedereen verwerkt 

 

VERSTREKKING AAN DERDEN  
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

- het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, database…);  
- het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, tijdschriften, flyers en uitnodigingen. 
- het opvolgen van administratieve verplichtingen betreffende de subsidiegever; 
- het afsluiten van de gepaste verzekeringen; 
- het verzorgen van administratie voor locatievertrekkers voor vorming, evenementen en sportwerking; 
- het verzorgen van opvolging door externe begeleiders rond afdelings- en gewestbegeleiding; 
- het organiseren van jubileumvieringen, reünies en andere netwerkmomenten; 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 
beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan 
derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor 
geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan 
partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  
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MINDERJARIGEN  
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien 
daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. We beschouwen het lid 
worden van onze beweging en de betaling van lidgeld als een actieve toestemming van de ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordiger kan de persoonsgegevens zelf beheren in het online 
ledenplatform Click. 

 

BEWAARTERMIJN  
KLJ & Groene Kring vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

Omwille van archief- en netwerkwaarde wordt je naam, adres, geslacht, geboortedatum, contactgegevens (en 
lidmaatschapgegevens) onbeperkt bewaard. Indien je de bewaring van gegevens wil schrappen, kan dit door 
ons eenvoudig op de hoogte te brengen via privacy@klj.be of privacy@groenekring.be.  

Gevoelige info, zoals medische fiches, worden maximaal 1 jaar bewaard en nadien teruggegeven of 
verwijderd/vernietigd.   

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

- Alle personen die namens KLJ & Groene Kring vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan.  

- We hanteren een gebruikersnaam, wachtwoordbeleid en tweestapsverificatie op al onze systemen;  

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;  

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 
incidenten;  

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  

- Onze medewerkers, lokale afdelingen en gewesten en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang 
van de bescherming van persoonsgegevens.  

 
RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS  
Je heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om uw 
identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk 
aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.  

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door één van onze verwerkers.  

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht 
van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven 
aan voornoemde verzoeken.  

 

KLACHTEN  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct 
contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.  

mailto:privacy@klj.be
mailto:privacy@groenekring.be
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WIJZIGING PRIVACY VERKLARING  
KLJ & Groene Kring vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging 
doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 31 december 2021. 

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u 
deze wilt raadplegen (privacy@klj.be of privacy@groenekring.be).   
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BIJLAGE 
In deze bijlage vindt u welke gegevens van u bij KLJ & Groene Kring verwerkt worden en waar en waarvoor we 
ze gebruiken. Voor de duidelijkheid hebben we een opsplitsing per rol gemaakt.  

Indien u meerdere rollen opneemt binnen KLJ & Groene Kring kan u dus hier lezen wat we met uw gegevens 
doen per rol.  

LEDEN KLJ 

Welke gegevens verwerken we? 

Naam, voornaam, adres, geboortedatum, contactgegevens (telefoon, email), gegevens ouders 

Waar en waarvoor gebruiken we uw gegevens?  

  lokale afdeling/gewest 
nationaal/regionaal  

niveau 

Gebruik gegevens voor: leden KLJ leden KLJ 

versturen uitnodigingen x   

verspreiden magazine/tijdschrift (lokaal boekje, idee, stiel) x   

versturen sms x   

versturen mail x   

bevraging gestopte leden   x 

versturen zendingen/infobrieven x x 

aangifte verzekering x x 

medische fiches x   

ledenadministratie  x x 

foto's algemeen x x 

ledenlijst voor gemeente, jeugdraad, Vlaamse en andere overheden.. x x  
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LEDEN GROENE KRING 

Welke gegevens verwerken we? 

Naam, voornaam, adres, geboortedatum, contactgegevens (telefoon, email), gegevens ouders( sporadisch 
gebruik) 

Waar en waarvoor gebruiken we uw gegevens?  

  lokaal gewest 
nationaal/provinciaal 

niveau 

Gebruik gegevens voor: leden Groene Kring leden Groene Kring 

versturen uitnodigingen x x 

versturen nieuwsbrieven   x 

verspreiden magazine/tijdschrift (lokaal boekje, idee, stiel) x x 

versturen sms x x 

versturen mail x x 

bevraging gestopte leden   x 

tevredenheidsbevraging   x 

zendingen/infobrieven x x 

aangifte verzekering x x 

medische fiches x x 

ledenadministratie  x x 

foto's algemeen x x 

ledenlijst voor gemeente, jeugdraad, Vlaamse en andere 
overheden,.. 

x   
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LEIDING/BESTUURSLID KLJ 

KERNLID GROENE KRING 

Welke gegevens verwerken we? 

Naam, voornaam, adres, geboortedatum, contactgegevens (telefoon, email), gegevens ouders 

Waar en waarvoor gebruiken we uw gegevens?  

  
Lokale afdeling/gewest, Groene 

Kring gewest 
Nationaal/provinciaal/ regionaal 

niveau 

 Gebruik gegevens voor: 
Leiding/bestuurslid KLJ, Kernlid 

Groene Kring 
Leiding/bestuurslid KLJ, Kernlid 

Groene Kring 

versturen uitnodigingen x x 

versturen nieuwsbrieven   x 

verspreiden magazine/tijdschrift (lokaal boekje, idee, 
stiel) 

  x 

versturen sms   x 

versturen mail   x 

bevraging gestopte leden   x 

tevredenheidsbevraging   x 

contactgegevens op website x   

zendingen/infobrieven x x 

toegang Wall-e (portaal)   x 

toegang w2P   x 

aangifte verzekering x x 

medische fiches x   

ledenadministratie  x x 

foto's algemeen x x 

ledenlijst voor gemeente, jeugdraad, Vlaamse en 
andere overheden.. 

x   
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SECRETARIS, CONTACTPERSOON KLJ EN GROENE KRING STRUCTUUR 

Welke gegevens verwerken we? 

Naam, voornaam, adres, geboortedatum, contactgegevens (telefoon, email) 

Waar en waarvoor gebruiken we uw gegevens?  

Gebruik gegevens voor: 
secretaris of contactpersoon lokale 

afdeling/gewest/structuur 

versturen uitnodigingen x 

versturen nieuwsbrieven x 

verspreiden magazine/tijdschrift (lokaal boekje, idee, stiel) x 

versturen sms x 

versturen mail x 

bevraging gestopte leden x 

tevredenheidsbevraging x 

contactgegevens op website x 

zendingen/infobrieven x 

toegang Wall-e (Portaal) x 

toegang w2P x 

aangifte verzekering x 

ledenadministratie  x 

foto's algemeen x 

ledenlijst voor gemeente, jeugdraad, Vlaamse en andere overheden.. x 

contactgegevens andere instanaties (andere verenigingen, ULDK, overheden,..) x 
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OUDERS VAN LEDEN KLJ/GROENE KRING 

Welke gegevens verwerken we? 

Naam, voornaam, adres, contactgegevens (telefoon, email) 

Waar en waarvoor gebruiken we uw gegevens? 

  

  Lokale afdeling/gewest Nationaal/provinciaal/ 
regionaal niveau 

Gebruik gegevens voor: ouders  ouders 

versturen uitnodigingen x   

versturen nieuwsbrieven   x 

verspreiden magazine/tijdschrift (lokaal boekje, idee, 
stiel) 

x   

versturen sms x   

versturen mail x   

zendingen/infobrieven x   

aangifte verzekering x x 

medische fiches x   

ledenadministratie  x x 

foto's algemeen x   
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LOKALE VRIJWILLIGERS BIJ EEN KLJ AFDELING/GEWEST  
OF GROENE KRING GEWEST 

Welke gegevens verwerken we? 

Naam, voornaam, adres, contactgegevens (telefoon, email) 

Waar en waarvoor gebruiken we uw gegevens?  

  KLJ afdeling/gewest, Groene Kring 
gewest 

 Gebruik gegevens voor: Lokale vrijwilligers 

versturen uitnodigingen x 

verspreiden magazine/tijdschrift (lokaal boekje, idee, stiel) x 

versturen sms x 

versturen mail x 

zendingen/infobrieven x 

aangifte verzekering x 

foto's algemeen x 

foto's portret x 

ledenlijst voor gemeente, jeugdraad, Vlaamse en andere overheden.. x 
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BOVENLOKALE VRIJWILLIGERS BIJ EEN KLJ NATIONAAL, REGIONAAL OF GROENE KRING 
NATIONAAL, PROVINCIAAL 

Welke gegevens verwerken we? 

Naam, voornaam, adres, geboortedatum, contactgegevens (telefoon, email) 

Waar en waarvoor gebruiken we uw gegevens?  

  Nationaal/regionaal/ provinciaal niveau 

  Bovenlokale vrijwilligers 

versturen uitnodigingen x 

versturen nieuwsbrieven x 

verspreiden magazine/tijdschrift (lokaal boekje, idee, stiel) x 

versturen sms x 

versturen mail x 

tevredenheidsbevraging x 

contactgegevens op website x 

zendingen/infobrieven x 

toegang Wall-e (Portaal) x 

toegang w2P x 

aangifte verzekering x 

medische fiches   

ledenadministratie  x 

foto's algemeen x 

foto's portret x 

ledenlijst voor gemeente, jeugdraad, Vlaamse en andere overheden.. x 

contactgegevens andere instanaties (andere verenigingen, ULDK, overheden,..) x  
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