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PRIVACYBELEID 

KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS VZW 

PLATFORM LEDEN VOOR LEDEN 

versie 9/1/2022 

Dit Privacy- en Cookiebeleid (hierna “Privacybeleid”) is gebaseerd op artikel 13 van de General Data 

Protection Regulation (hierna “GDPR”) en beschrijft de rechten en plichten van de Koninklijke Kring 

Mars & Mercurius vzw jegens natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in 

het kader van het Platform Leden voor Leden, verder “het Platform” genoemd. 

Dit Privacybeleid is een aanvulling op het algemene Privacy beleid van de Koninklijke Kring Mars & 

Mercurius vzw met maatschappelijke zetel gevestigd op volgend adres: Bataljon Hoofdkwartier 

Defensiestaf, Eversestraat 1 - bus 42, B-1140 Evere, Ondernemingsnummer 0871-221-237. 

Het regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, 

Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw, in het kader van de werking van het Platform Leden voor 

Leden. 

Lees dit Privacybeleid aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe we uw persoonlijke 

gegevens verwerken en welke cookies we gebruiken. Door uw persoonsgegevens te delen op het 

Platform, door contact met ons op te nemen via e-mail/per telefoon of door een vraag/klacht in te 

dienen, verklaart u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en dat u er uitdrukkelijk mee akkoord gaat 

inhoud. 

Artikel 1  Welke gegevens we over u verwerken 

1.1. De Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van 

haar activiteiten. Dit betreft: 

● Categorie 1: bij elk van uw bezoeken aan het Platform kunnen wij verschillende 

persoonsgegevens over u verzamelen, met name uw IP-adres, surfgedrag en regio. 

Meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken vindt u in 

artikel 7; 

● Categorie 2: bij uw registratie op het Platform en elke volgende aanpassing verwerken 

wij uw volgende gegevens: 

⬧ Foto (pasfoto) 

⬧ Voornaam 

⬧ Naam 

⬧ Straat 

⬧ Huisnummer 

⬧ Postcode 

⬧ Gemeente 

⬧ Geboortedatum 

⬧ Nationaliteit 

⬧ ID van uw Club 
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⬧ Functie in de Club 

⬧ Functie in de Kring 

⬧ Uw talenkennis 

⬧ Uw contactgegevens 

 E-mailadres 

 Telefoon vast 

 Telefoon mobiel: 

 Skype 

 Facetime 

 LinkedIn 

 Facebook 

 Eventuele andere 

⬧ Uw professionele activiteiten 

⬧ Uw engagementen in non-profit sector 

⬧ Uw huidige militaire situatie 

⬧ Uw hobby’s en Vrijetijdsbesteding 

⬧ Uw vorming en opleiding 

⬧ Uw verworven competenties, kennis, vaardigheden, knowhow, skills, … , die u ter 

beschikking stelt  van de leden van de Kring die ingeschreven zijn op het Platform. 

● Categorie 3: als u op het Platform vragen stelt of beantwoordt of commentaar geeft: 

⬧ De inhoud van de door u op het Platform gestelde vragen, gegeven antwoorden en 

geformuleerde commentaren. 

⬧ De rechtstreekse communicatie tussen uzelf en andere leden, die niet via het platform 

verloopt, wordt niet geregistreerd. 

1.2. De Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw kan uw persoonsgegevens op verschillende 

manieren verzamelen: 

● Door uw registratie en gebruik van het Platform;  

● Het Platform gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om bepaalde 

persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen over het gebruik van cookies, 

zie artikel 7. 

Artikel 2  Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken 

Algemene doelen: wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor: 

● Categorie 1: het onderhoud en de verbetering van het Platform en het opnemen van 

persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van bepaalde 

personen of bedrijven niet kan worden herleid, met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke, 

voorafgaande toestemming gegeven bij uw registratie op het Platform; 

● Categorie 2: het aanmaken van uw account, de ledenadministratie, de contacten 

tussen de Kring en uw Club met u, de basiswerking van het Platform, communicatie 

met en begeleiding van u over het juiste en succesvolle gebruik van het Platform en u 

op regelmatige basis informeren over onderwerpen die te maken hebben met de door 

u gestelde vragen of domeinen waarvoor u interesse betoont, met als rechtsgrond de 

noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst met u.  
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● Categorie 3: de basiswerking van het Platform, het optimaliseren van het Platform, 

specifiek afgestemd op de gegevens van elke individuele gebruiker, het verstrekken 

van de mogelijkheid om vragen te stellen of te raadplegen, antwoorden te verkrijgen of 

te raadplegen en commentaren te geven of te raadplegen, contacten te leggen met 

medeleden, kortom u een goed werkende tool aan te reiken die u helpt om de gewenste 

informatie te geven of te krijgen, op basis van de uitvoering van een overeenkomst met 

u of uw uitdrukkelijke toestemming als het gaat om gezondheidsgegevens; 

● Categorie 2 en 3: statistieken om de kwaliteit en werking van het Platform blijvend te 

verbeteren, tot een beter inzicht te komen in de thema’s waarvoor inter-esse bestaat, 

om gerichter te kunnen focussen op thema’s en om efficiënter te kunnen helpen bij de 

uitwisseling van informatie en kennis tussen leden, met als rechtsgrond ons 

gerechtvaardigd belang of uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming indien het 

gezondheidsgegevens betreft; 

Artikel 3  Hoe we uw persoonsgegevens delen met derden 

In het kader van onze dienstverlening doen wij beroep op volgende externe verwerkers: 

● Vimexx b.v. (externe hosting van de website en de applicatie) 

● Vanpoucke Wim (app developer) 

 

Bij wijzigingen in de rechtsstructuur of het statuut van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw, of 

in geval van fusie met een andere vzw met dezelfde of vergelijkbare doelstellingen, of bij internationale 

uitbreiding naar zusterverenigingen in andere landen, kan dit betekenen dat uw persoonsgegevens 

worden overgedragen aan derden, die onze activiteiten verderzetten of uitbreiden tot andere 

entiteiten. Wij zullen u in dat geval altijd zo goed mogelijk vooraf informeren, maar u erkent dat dit 

mogelijk niet onder alle omstandigheden technisch of organisatorisch haalbaar is. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen we verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis 

van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving Wij zullen u 

zo goed mogelijk van tevoren proberen te informeren, tenzij wij daar om juridische redenen niet toe in 

staat zijn. 

Artikel 4  Duur van de verwerking 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking en 

wettelijke vereisten: 

- Categorie 1: zo lang als nodig om uw aanwezigheid op het Platform optimaal te laten verlopen. 

- Categorie 2: zolang u effectief lid bent van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw of zijn 

rechtsopvolger. Wanneer uw lidmaatschap bij de Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw eindigt, 

worden uw persoonsgegevens binnen een termijn van 6 maanden verwijderd. 

- Categorie 3: zolang de verstrekte informatie en gevoerde communicatie relevant is, maw actueel 

en correct beoordeeld wordt. De beoordeling hiervan gebeurt autonoom door de 

Verwerkingsverantwoordelijke in persoon van zijn bevoegde aangestelden.  

- Wanneer uw lidmaatschap bij de Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw eindigt, wordt alle door 

u ingebrachte content door u ingebrachte content anoniem behouden dwz. dat elke referentie naar 

uzelf volledig verwijderd wordt.” 
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Artikel 5  Uw rechten 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het 

gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft daartoe steeds onbeperkt toegang tot deze 

gegevens. 

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.  

U heeft niet het recht uw gegevens te verwijderen of deze dermate te reduceren of beperken, dat ze 

niet meer dienstig zijn voor de goede werking van het Platform.  

U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw 

Persoonsgegevens te beperken. Gelieve echter te noteren dat het medewerken aan het Platform 

voorwaarde kan zijn voor uw lidmaatschap van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw. 

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar 

ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken 

overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw 

persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, andere dan de normale communicatie 

binnen de werking van de Kring, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven.  

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen. U heeft 

daarvoor op de website en het Platform alle mogelijkheden. 

Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die 

toestemming in te trekken, rekening houden met de bovenstaande bepaling m.b.t. uw lidmaatschap 

van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw. 

U kunt uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@mars-mercurius.be, per post naar: Bataljon 

Hoofdkwartier Defensiestaf, Eversestraat 1 - bus 42, B-1140 Evere 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - Tel : +32 (0)2 274 48 00 - contact@apd-gba.be. 

Indien nodig kunt u ook een vordering tot schadevergoeding indienen bij de burgerlijke rechter. 

Artikel 6  Beveiliging en vertrouwelijkheid 

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de 

veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. De Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw kan 

in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit 

het foutieve of onrechtmatige gebruik van de persoonsgegevens door een derde partij. 

Artikel 7  Cookies 

Het Platform maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere 

gebruikerservaring te bieden wanneer u het Platform gebruikt en stelt ons ook in staat om het Platform 

te optimaliseren.  

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze 

bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of 

inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne 

cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar 

u zich bevindt.  

Onderstaande informatie geeft u een overzicht van de cookies die het Platform gebruikt. 

 

mailto:info@mars-mercurius.be
mailto:contact@apd-gba.be
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Strikt noodzakelijke cookies 

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze website 

te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden 

deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen 

registreren, in het Platform inloggen of een formulier invullen. Wanneer u uw browser instelt om deze 

cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, zullen sommige delen van het 

Platform niet werken.   

Cookies waarmee wij het websitegebruik bijhouden (Analytische cookies) 

We willen het Platform blijven verbeteren. Analytische cookies zijn hiervoor een handig hulpmiddel. 

Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers van onze website, welke thema’s het populairst 

zijn, enz. Door het aanvaarden van dit Privacybeleid verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het 

gebruik van deze cookies. 

Cookies voor surfgerelateerde inhoud van webpagina's (Functionele cookies) 

Deze cookies stellen het Platform in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te 

bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op 

onze pagina’s hebben geplaatst. Zonder deze cookies kan het Platform niet correct werken. 

 

Door het aanvaarden van dit Privacybeleid verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van 

deze cookies.  
 

Het Platform maakt geen gebruik van de volgende cookies: 

 Marketing Cookies 

 Cookies voor weergave van advertenties 

 Cookies voor het delen van inhoud op onze website via sociale media 

Andere cookies: 

Als u merkt dat er via het Platform andere cookies worden geplaatst, stellen wij het op prijs als u ons 

hiervan direct op de hoogte stelt, zodat wij de nodige wijzigingen kunnen aanbrengen. 

Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan het Privacybeleid van deze partijen op hun respectievelijke 

websites. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van die verklaringen, noch 

op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

De Koninklijke Kring Mars & Mercurius kan dit Privacybeleid te allen tijde aanpassen zonder 

kennisgeving vooraf, bijvoorbeeld omdat de website wordt aangepast of de regels inzake privacy of 

cookies veranderen. Het nieuwe Privacybeleid is na plaatsing van kracht. 

Door het Platform te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat 

u akkoord met dit herziene cookie-beleid. De nieuwste versie vindt u op deze webpagina. 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u 

contact met ons opnemen via e-mail op info@mars-mercurius.be, of per post naar: Bataljon 

Hoofdkwartier Defensiestaf, Eversestraat 1 - bus 42, B-1140 Evere.  

Meer informatie over cookies is ook te vinden op: www.allaboutcookies.org. Meer informatie over 

online behavioral advertising en online privacy is hier te vinden: www.youronlinechoices.eu. 

 

 

mailto:info@mars-mercurius.be
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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Websites laten weten dat u niet gevolgd wilt worden 

U kunt te allen tijde uw voorkeuren voor cookies in uw browser instellen. U kunt alle of bepaalde 

cookies accepteren. Als u onze cookies in uw browser uitschakelt, zullen bepaalde gedeelten van het 

Platform mogelijk niet meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden. 

Meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser vindt u in de volgende lijst 

van populaire browsers: 

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/  

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings  

https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-

7c16-ede5947fc64d  

http://www.apple.com/safari/features.html#security  

 

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
http://www.apple.com/safari/features.html#security

