
De contactgroep 123 Pol (Gp 123) verenigt alle leden of gewezen leden van de 
123 Polytechnische Promotie van de Koninklijke Militaire School.   

PRIVACYVERKLARING  
Contactgroep 123 Pol 

De Gp 123 hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. 

Met deze verklaring willen wij u duidelijk en transparant informeren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij 
daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te garanderen en ervoor te zorgen dat uw gegevens 
uitsluitend worden gebruikt voor de interne behoeften van onze organisatie. De Gp 123 is steeds in overeenstemming 
met de relevante wetgeving en met de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming (GDPR). 

Dit resulteert in het feit dat : 

 wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze verklaring beschreven doeleinden; 

 het gebruik van uw gegevens beperkt is tot het minimum noodzakelijk voor de werking van de Gp 123; 

 er daadwerkelijk organisatorische maatregelen worden genomen om de bescherming ervan te waarborgen; 

 er geen privégegevens aan anderen verstrekt worden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is; 

 wij ons bewust zijn van uw rechten met betrekking tot privégegevens en deze nauwgezet nakomen. 

De Gp 123 is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft. Heeft u vragen over deze 
privacyverklaring? Neem dan bij voorkeur per e-mail contact op met de Voorzitter of de webmaster: 

Voorzitter                      Webmaster 
Fred Vandingenen                Vic Ottart 
mailto:f.vd@live.be mailto:vic.ottart@outlook.be 

 Waarom gebruiken we de persoonlijke gegevens van onze leden?  

Uw persoonsgegevens worden door de Gp 123 verzameld voor de volgende doeleinden: 

 om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de promotie; 

 voor het verzenden van uitnodigingen aan de activiteiten en fotoreportages van de periodieke 
bijeenkomsten,enz. ; 

 om de internetsite van de promotie up to date te houden 

 om locaties van activiteiten te reserveren ; 

 het verkrijgen van parkeer- of toegangskaarten voor ontmoetingen, evenementen of bezoekplaatsen. 

Om deze doelen te bereiken, kunnen we de volgende informatie over onze leden en hun partners opvragen: 

 Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail..; 

 Wettelijke identiteitsgegevens: nationaal nummer, identiteitskaartnummer; 

 Persoonsgegevens: geboortedatum en -plaats, graad en functie; 

 Merk en type van voertuig en plaatnummer. 

Wij bevestigen dat wij deze gegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. 

 Verspreiding van gegevens aan derden 

De door u aan ons verstrekte gegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven indien dit absoluut noodzakelijk 
is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken. 

We doen een beroep op derden : 

 voor allerhande periodieke samenkomsten van de promotie; 

 om de vergunning te bekomen om op militaire en privéterreinen te parkeren; 

We delen nooit gegevens met andere personen of organisaties waarmee we geen overeenkomsten, partnerschappen 
hebben of ondersteund worden. 
We zullen geen gegevens overmaken aan anderen, behalve indien dit vereist wordt door de wet. 

mailto:f.vd@live.be
mailto:vic.ottart@outlook.be


 Foto's 

Sfeer- of groepsfoto's kunnen gemaakt worden tijdens de activiteiten van de Gp 123. 
De leden worden ervan op de hoogte gebracht dat deze foto's kunnen voorkomen in interne rapporten en 
documenten en/of de website. Elk lid, die bezwaren heeft tegen het gebruik en/of het publiceren van een bepaalde 
foto, kan de Gp 123 met een eenvoudig verzoek vragen om die foto te verwijderen.  
Wij staan niet toe dat het beeldmateriaal op de  website door derden gebruikt wordt.  De regelgeving omtrent het 
portretrecht wordt gerespecteerd. 

 Geldigheidsduur 

De Gp 123 bewaart persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap en deze worden jaarlijks herzien. Indien 
een lid de groep verlaat of overlijdt, worden al zijn persoonlijke gegevens definitief verwijderd. 

 Beveiliging van gegevens 

Wij hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonlijke gegevens van al onze 
leden te beschermen tegen frauduleus of ongepast gebruik. We hebben bijvoorbeeld de volgende stappen gezet: 

 Alle leden van de Gp 123 die op een bepaald moment op de hoogte moeten worden gebracht van 
persoonlijke gegevens, zijn verplicht tot geheimhouding en tot het verbod op verspreiding aan anderen. 
Hetzelfde geldt voor de leden die voor de organisatie van een activiteit sommige van deze gegevens op een 
bepaald moment nodig hebben; 

 Enkel de beheerder van de gegevensbank (webmaster) en de Voorzitter zijn bevoegd om wijzigingen aan te 
brengen aan de gegevens en deze te verspreiden onder de leden van de Gp 123; 

 De verzending van documenten per e-mail aan verschillende leden gebeurt systematisch zonder dat het 
adres van elk lid verschijnt (gebruik van het verzenden met "BCC"). 

 Gebruik van “cookies” 

De website www.123pol.be maakt geen gebruik van cookies. 

Uw rechten met betrekking tot deze gegevens 

U hebt het recht uw toestemming ten allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de 
rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming van vóór de intrekking onverlet. 
U hebt het recht om de gegevens die u ons hebt overgemaakt, te wijzigen, aan te passen, en eventueel te 
verwijderen. Het contactpunt voor eventuele wijzigingen (webmaster) wordt aan het begin van deze verklaring 
vermeld. Het ligt voor de hand dat u bezwaar kunt maken tegen de verspreiding van uw persoonsgegevens of een 
deel daarvan. U kunt onze Voorzitter toestemming geven om uw gegevens aan een derde partij over te dragen 
(bijvoorbeeld een voormalige collega die opnieuw contact met u probeert op te nemen). Deze verspreiding zal nooit 
plaatsvinden zonder uw voorafgaande toestemming. 

 Klachten 

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens zal gericht worden aan onze Voorzitter 
vermeld in het begin van deze verklaring. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de 
bescherming van de persoonsgegevens (Privacycommissie, Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel 
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be); de federale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

 Wijziging van deze privacyverklaring 

De Gp 123 kan deze privacyverklaring ten allen tijde wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen duidelijk worden vermeld 
in het verslag verstuurd naar de leden door de webmaster op de datum van de wijziging. De laatste wijziging 
gebeurde op 15 november 2018. 

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

