WoMa vzw - Privacyverklaring
Privacy en veiligheid
De gegevens van je organisatie/bedrijf en de persoonlijke gegevens van de twee
verantwoordelijken, laat je bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt reserveren
in De Zulle. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je
persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na
het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via ons secretariaat.

Heel veilig
Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel. Wie niks
met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Enkel onze beheerder en
penningmeester van vzw WoMa hebben toegang tot de gegevens. Jouw gegevens geven we
nooit door aan andere organisaties of bedrijven. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet
gebeurt, laat het ons dan weten via ons secretariaat.

Wat doen we verder met je gegevens
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen.
Een reservatie mogelijk maken via onze website
Een online reservatie maken via onze website is pas mogelijk als de naam van je
organisatie/bedrijf en het unieke klantennummer wordt ingegeven.
De communicatie omtrent je reservatie
Eens een reservatie-aanvraag werd ingediend, verloopt alle verdere communicatie via email. Wij
sturen de bevestiging of weigering van de reservatie naar de opgegeven emailadressen. Nadien
sturen we de facturatie, checklijsten en nuttige tips eveneens naar deze emailadressen. Dit
gebeurt per reservatienummer.
Nieuwsbrieven
Belangrijke wijzigingen of nieuwtjes omtrent de werking van onze polyvalente zaal sturen wij uit
via nieuwsbrieven. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meldt dit dan aan
ons secretariaat. Let wel, afmelden voor nieuwsbrieven kan niet per verantwoordelijke
afzonderlijk maar gebeurt op niveau van de gehele organisatie/bedrijf.

Je gegevens nakijken en eventueel aanpassen.
Op onze website www.dezulle.be kan je via “Inloggen/Klantengegevens aanpassen”, de
gegevens die we momenteel van je organisatie/bedrijf hebben opgeslagen controleren en
eventueel aanpassen.

Hoe lang bewaren we de laatste stand van je gegevens.
Eens er ooit een reservatie-aanvraag door je organisatie/bedrijf werd gemaakt, blijft de laatste
stand van de gegevens voor maximaal tien jaar opgeslagen in onze databank. Heeft je
organisatie/bedrijf zich ooit aangemeld als potentiële gebruiker van De Zulle, maar werd er nog

nooit een reservatie-aanvraag ingediend, dan kan je ons secretariaat verzoeken de gegevens en
het klantennummer definitief te wissen.
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