
GDPR – bescherming van jouw privacy bij Lets Mechelen vzw 

 

Welke gegevens bewaren we ? 

Lets Mechelen vzw houdt de gegevens bij die je Lets Mechelen hebt bezorgd en die je 

eigenhandig hebt aangevuld op de LetsC-website. Daarnaast gebruiken we ook 

beveiligde mailserver om jou en elkander te mailen. 

Lets Mechelen vzw houdt ledenlijsten bij voor bijvoorbeeld het afsluiten van de 

verzekering en de organisatie van de Algemene vergadering en de Raden van Bestuur. 

Lets Mechelen vzw houdt de gegevens bij van personen die geïnteresseerd zijn om in te 

stappen in Lets. 

  

Waarom en hoe bewaren we die gegevens ? 

Via LetsC kunnen jullie Vraag en Aanbod van andere Letsers bekijken, elkaar contacteren 

om te letsen en elkaar daarvoor vergoeden. Via de mailinglist sturen we elkaar mails in 

verband met Lets. 

Het opzet van de LetsC-website is een open structuur waarin de leden elkaar kunnen 

leren kennen, elkaars Vraag & Aanbod en prestaties kunnen zien. Zo kan iedereen met 

iedereen samenwerken en controleren we elkaar binnen de sociale gemeenschap van 

Lets. 

De gegevens op de lijst van geïnteresseerde instappers worden bewaard tot zolang de 

betrokkenen geïnteresseerd zijn. 

De gegevens van de uitstappers worden bewaard zolang als nuttig en op zijn minst tot 

alle rekeningen vereffend werden. Nadien worden deze gegevens geanonimiseerd.  

  

Bescherming van je gegevens 

Lets Mechelen vzw geeft jouw gegevens nooit door aan derden (andere organisaties / 

overheid), tenzij er een contractuele plicht is (bv. Verzekering afsluiten) of wettelijke 

plicht (bv. Publicatie van bestuurders van de Raad van Bestuur in het Belgisch Staatsblad). 

  

Aanpassing van je gegevens 

Iedereen kan grotendeels eigenhandig zijn gegevens inkijken en aanpassen op de LetsC-

website. Als je nog andere gegevens wil inkijken, laten aanpassen of laten verwijderen, 

dan moet je Lets Mechelen vzw contacteren via info@letsmechelen.be . 

  

Toestemming tot gebruik 

Iedereen gaf bij zijn inschrijving toestemming aan Lets Mechelen vzw om zijn gegevens 

te laten gebruiken, zoals hierboven beschreven. Ben je niet meer akkoord dat Lets 

Mechelen vzw jouw gegevens gebruikt, dan moet je reageren.  Als je niet langer wil dat 

Lets Mechelen vzw je gegevens gebruikt, dan zal de vzw je moeten verwijderen van de 

LetsC-website. Daardoor zal je niet meer kunnen letsen en zal je dus moeten uitstappen 

uit Lets. Dit gebeurt volgens de normale regels. Je blusserstand zal je dan eerst op 0 

moeten krijgen. 

Blijf je Letsen na 25 mei 2018 (de dag van de inwerkingtreding van de nieuwe Privacy-

wetgeving "GDPR"), dan gaan we ervan uit dat je nog steeds akkoord bent met het 

gebruik van je gegevens.  
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