Privacy beleid
Naar aanleiding van de nieuwe privacywetgeving (GDPR), leggen wij u hier uit wie de site beheert,
welke gegevens wij vragen, hoe we ze bewaken, en wat uw rechten zijn.

WIE ZIJN WIJ ?
WWOOF België is een VZW (Vereniging zonder winstoogmerk, wet van 27 juni 1921 op de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen) waarvan de hoofdzetel zich bevindt op Chaussée de Wavre 37, 5030 Gembloux.
De vereniging is verantwoordelijk voor de bewaking van de gegevens en kan gecontacteerd
worden via mail: info@wwoof.be.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ALS WWOOFER
Profiel gegevens
Als je wwoofer wil worden is het nodig om bij de inschrijving volgende gegevens mee te delen
voor u persoonlijke profiel.












Naam
Voornaam
Geslacht
Geboortedatum
Nationaliteit
Telefoonnummer
Mailadres
Moedertaal
Adres (straat, gemeente, postcode, land)
Een duidelijke foto van de persoon in kwestie
Een wachtwoord

Uw gegevens zijn beschikbaar voor uzelf als u inlogt op onze website.

Gebruik
Uw gegevens worden voor volgende doeleinden gebruikt:
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Het maken van een lidkaart ;



Het voor u mogelijk maken om alle informatie te verkrijgen over de boerderijen (whosts)
en om hen te contacteren ;



Het controleren van uw betaling ;



Het opmaken van tabellen en grafieken over de evolutie van wwoofers.



Het ons mogelijk maken om u te contacteren.

Behouden van informatie
Een lidmaatschap is 1 jaar geldig, uw profiel wordt automatisch gedeactiveerd als uw lidmaatschap
verlopen is en gearchiveerd in de volgende maanden.

Vraag voor correcties
Uw gegevens worden gebruikt voor de lidkaart, ze kunnen enkel worden aangepast door de
beheerders van de website. Indien u een aanpassing van uw persoonlijke gegevens wil, kan u ons
contacteren via onze mail : info@wwoof.be

Delen van gegevens
Uw gegevens worden exclusief gebruikt door WWOOF België : ze worden niet gedeeld met andere
organisaties of verenigingen. Ook niet met andere instanties van WWOOF in het buitenland.
Vanwege de activiteit die door wwoofing wordt aangeboden, kunnen uw gegevens echter in de
volgende gevallen buiten onze organisatie worden gedeeld :
• in geval van een ongeval, bij verzekeringsmaatschappijen en medische instellingen;
• whosts die u ontvangen en expliciet om informatie over u vragen;
• met overheidsinstanties die arbeidswetgeving regelen.

Exporteren van uw gegevens
We kunnen u een XML-bestand met uw gegevens toesturen. Houd er echter rekening mee dat dit
bestand niets anders zal laten zien dan uw profielpagina, die toegankelijk is wanneer u bent
ingelogd op onze site.

GEGEVENS ALS BOERDERIJ (WHOST)
Persoonlijke informatie
Om als een boerderij op onze site te worden vermeld, is het noodzakelijk om ons de volgende
gegevens te verstrekken, naast alle algemene informatie die niet als persoonlijke gegevens wordt
beschouwd:






Naam van de boerderij of locatie ;
Adres van de locatie ;
Mailadres ;
Gebruikstaal op de boerderij.
Persoonlijke informatie van de verantwoordelijke, voor in noodsituaties.
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Zichtbaarheid van uw persoonlijke informatie
Geen van deze persoonlijke informatie wordt getoond op de site. Alleen de plaats geeft een
schatting over uw locatie op de kaart van België.
Uw boerderij- of plaatsnaam wordt gezien door wwoofers die zijn verbonden met de site.
Alle persoonlijke informatie wordt opgeslagen in een dropbox bestand. Enkel onze medewerkers
hebben toegang tot dit bestand.

Gebruik van uw mailadres
Uw mailadres wordt gebruikt zodat wwoofers u kunnen contacteren.
Een wwoofer komt u mailadres pas te weten als u antwoord op de mail die hij naar u gestuurd
heeft.

Geven van uw gegevens
Uw gegevens worden op verschillende manieren door ons team verzameld: e-mail,
telefoongesprekken, persoonlijke afspraak. Ze worden vervolgens door de sitebeheerder op de site
gecodeerd.
Een wijzigings- of verwijderingsverzoek gebeurt via diezelfde kanalen.

Toegang tot uw gegevens
Whosts hebben geen bevoorrechte toegang tot de site. Maar er is een speciale pagina om uw
gegevens te controleren en we kunnen u een XML-bestand leveren. Gebruik het contactformulier
op de site of ons adres info@wwoof.be om het verzoek in te dienen.

Bewaring van uw gegevens
Uw gegevens worden bijgehouden zolang u bij WWOOF België blijft.
Ze worden verwijderd als u de organisatie verlaat, hetzij op uw eigen vraag, hetzij na een
beslissing van ons.

Delen van uw gegevens
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door WWOOF België: het wordt niet gedeeld met andere
verenigingen, bedrijven of zelfs WWOOFs uit andere landen.
Vanwege de wwoofing-activiteit kunnen uw gegevens echter buiten de organisatie worden
gecommuniceerd in de volgende gevallen:

CONTACT TUSSEN WWOOFERS EN WHOSTS
Eerste contact
Het eerste contact tussen de wwoofer en whosts vindt plaats op de website. De site stuurt het
bericht van de wwoofer door naar de whost, en stuurt een kopie naar de mailbox van WWOOF
België.

Volgende berichten
De volgende contacten gebeuren per mail tussen de wwoofer en de whost, dit gebeurt buiten onze
organisatie en dus ook buiten onze verantwoordelijkheid.
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Statistieken
Er worden statistieken bijgehouden voor de eerste contacten :



Aantal contacten dat elke wwoofer maakt ;
Het aantal contacten dat elke whost ontvangt.

Deze statistieken zijn enkel voor onze organisatie en deze worden niet gedeeld.

COOKIES
Wat zijn cookies ?
"Cookies" zijn kleine informatiebestanden die in uw browser zijn opgeslagen. De meeste websites
gebruiken het om uw navigatie te vergemakkelijken en uw comfort te verbeteren.

Duur
Een cookie wordt aangemaakt vanaf dat u de website opent. Ze wordt bijgehouden zolang u op de
website bezoekt. Wanneer u de website weer verlaat wordt het verwijderd.

Waarom maken wij gebruik van cookies ?
Wij gebruiken cookies voor een strikt minimum, gedurende de tijd van uw sitebezoek : het
bewaard de gekozen taal als je deze hebt gewijzigd en weet wie je bent zodra je bent ingelogd.

Weigeren van cookies
Uw browser is in staat om het gebruik van cookies te weigeren. In dat geval werkt de website niet.
Uw correctement.bez
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