
Al wie een mandaat opneemt binnen 
de structuren van het VIVFN vzw 
(algemene vergadering, Raad van 
Bestuur, Provinciale kring, Technische 
commissie, afvaardiging bij andere 
organisaties, ringenverdeler, 
redactielid, keurmeester enz.. ), 
geeft uitdrukkelijk toestemming 
om zijn persoonsgegevens in 
overeenstemming met dit privacybeleid 
te verwerken.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijken voor de verwerking 
van de persoonsgegevens zijn de 
voorzitter en de secretaris van het 
VIVFN vzw. Hun contactgegevens zijn 
raadpleegbaar op de website en via het 
fokkersboek.

2. Welke gegevens worden door 
het VIVFN vzw verwerkt ?
2.1. In het kader van een 
mandaat worden de volgende 
persoonsgegevens verwerkt en 
gepubliceerd via de website www.vivfn.
be , het Fokkersboek en het tijdschrift 
‘Het Vlaams Neerhof’ : 
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer en/of  e-mailadres
d) mandaat 
2.2. In het kader van een aanvraag 
van een fokkerskaart worden volgende 
persoonsgegevens verwerkt :
a) voor- en achternaam 
b) adresgegevens 
c) t elefoonnummer en/of emailadres 

(optioneel) 
d) geboortedatum (optioneel)
e)  gegevens gefokte rassen/

kleurslagen  (optioneel) + de 
aantallen fokdieren

2.3 In het kader van het insturen van 
een zoekertje via de website worden 
volgende persoonsgegevens verwerkt :
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer en/of  e-mailadres

3. Met welk doel worden deze 
gegevens verwerkt en hoe lang 
worden ze bewaard ?
Het VIVFN vzw verwerkt de onder punt 
2  genoemde persoonsgegevens voor 
de volgende doeleinden: 
3.1. De gegevens van 2.1 worden 
gepubliceerd om leden en derden 
te informeren over de mandaten 
binnen onze organisatie en hen de 
mogelijkheid te bieden contact op 
te nemen met de mandataris voor 
kwesties in verband met zijn/haar 
mandaat. Zodra het mandaat verloopt 
worden de gegevens verwijderd van 
de website en bij de volgende druk 
eveneens uit het fokkersboek. 
3.2. De gegevens van 2.2 worden 
gepubliceerd in het fokkersboek en 
op die manier openbaar gemaakt aan 
iedere geïnteresseerde binnen en 
buiten de organisatie. Iedere aanvrager 
verklaart zich dmv een handtekening 
op een persoonlijk aanvraagformulier 
uitdrukkelijk mee akkoord. Enkel naam 
en voornaam + adres worden altijd 
opgenomen tenzij de aanvrager dit 
niet wil, in dat geval worden er geen 
gegevens gepubliceerd maar wordt 
het adres wel opgeslagen om tijdschrift 
en fokkersboek te kunnen verzenden. 
Telefoonnummer en/of emailadres 
worden opgenomen indien de aanvrager 
ze opgeeft op zijn aanvraagformulier. 
Hetzelfde geldt voor de opgave van 
rassen en kleurslagen. Deze gegevens 
worden enkel gepubliceerd indien het 
aanvraagformulier ook de aantallen 
fokdieren vermeldt. Deze aantallen 
worden enkel verwerkt in een volstrekt 
anonieme globale jaarlijkse statistiek 
en nooit individueel gepubliceerd 
of vrijgegeven. De geboortedatum 
wordt enkel opgeslagen voor interne 
statistieken ivm de gemiddelde leeftijden 
van fokkers en nooit vrijgegeven.

Opgeslagen mailadressen kunnen 
gebruikt worden voor mailings binnen 
de organisatie die de werking ten goede 

komen. Ze worden nooit vrijgegeven 
aan personen of instanties van buiten 
onze organisatie. Fokkers kunnen ten 
allen tijde aangeven geen mailings 
meer te willen ontvangen door deze 
mailings te beantwoorden met dit 
verzoek. 

De verwerkte gegevens worden 
slechts éénmalig gepubliceerd. Bij 
heraanvraag van een fokkerskaart 
dienen zij opnieuw met een 
ondertekend aanvraagformulier te 
worden bevestigd zo niet worden zij 
verwijderd. 
3.3. De gegevens van 2.3 worden 
enkel gepubliceerd via de website. Na 
twee maanden worden ze verwijderd. 

4. Beveiligingsmaatregelen.
4.1. Ter bescherming van de 
persoonsgegevens heeft het 
VIVFN vzw passende technische 
en organisatorische maatregelen 
getroffen. 
4.2. De gegevens worden slechts 
op één beveiligde computer en één 
externe harde schijf bewaard waartoe 
derden geen toegang hebben. 

5. Inzagerecht, verwijdering en 
vragen
5.1. Via de ledenadministratie van 
het VIVFN vzw (secretariaat@
neerhofdieren.be) kan je een verzoek 
indienen om je persoonsgegevens 
in te zien, te ontvangen, te wijzigen 
of te verwijderen. Het VIVFN vzw zal 
je verzoek in behandeling nemen en 
je, binnen een maand na ontvangst 
hierover informeren.
5.2. Indien je bezwaar wilt maken 
tegen de (verdere) verwerking van 
je persoonsgegevens als bedoeld 
in artikel 2, kan je eveneens contact 
opnemen met de ledenadministratie. 
5.3. Eventuele andere vragen of 
opmerkingen over dit Privacybeleid 
kunnen worden gericht aan onze 
ledenadministratie.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden 
gewijzigd. De wijzigingen worden via 
de Website bekend gemaakt. 

PRIVCACYBELEID VAN HET VIVFN vzw
Dit privacybeleid is van toepassing op alle 
persoonsgegevens die het VIVFN vzw verwerkt. 
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