
 

 

Voor de personen die het nog niet in orde gemaakt hebben 

Bescherming van de Privacy: 

Vanaf 25 mei 2018 is de “General Data Protection Regulation (GDPR) , een Europese regelgeving ter 

bescherming van de privacy , van toepassing .  

Concreet wordt gesteld dat een inventaris dient opgemaakt van de gegevens die door ons worden 

bijgehouden en tot welk doel . Tevens dienen de leden expliciet hun toestemming te geven tot het bijhouden 

van hun gegevens . Verder hebben alle leden ook het recht om te vragen deze gegevens te wissen uit het 

databestand van de vereniging .  

Om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving en hoge boetes te vermijden, vragen wij aan alle leden om 

onderstaand antwoordstrook terug te bezorgen aan Gaston Roeygens, Bogaardestraat 78, 9990 Maldegem of 

per mail: gaston.roeygens@telenet.be  

Wij houden in het kader van onze werkzaamheden enkel de gegevens bij van de leden die voor het lopende 

jaar in regel zijn met hun bijdrage . Het betreft hier hun naam , voornaam en adresgegevens . Verder worden 

deze gegevens ook gebruikt om in functie van de noodwendigheden de leden aan te schrijven wanneer er een 

specifiek evenement is waarop de leden worden uitgenodigd .  

Als wij de antwoordstrook niet terug krijgen , zijn wij in navolging van de wetgeving, verplicht om jullie 

gegevens te verwijderen uit onze database  en kunnen dus geen Infobulletin van de Koninklijke 

Nationale Verbroedering der Grenadiers meer toesturen noch jullie uitnodigen tot deelname aan een 

plechtigheid of receptie . In de wet is voorzien dat dit expliciet dient te gebeuren en dat een 

stilzwijgende toestemming ( indien je niet reageert ben je akkoord) niet meer toegelaten is . 

In navolging van de naleving van de wet is het bijgevolg op deze boven vernoemde voorwaarde dat wij in staat 

kunnen blijven om jullie belangen te behartigen en het voortbestaan van onze Verbroedering te verzekeren. 

Antwoordstrook inzake bescherming van de Privacy ( terug te bezorgen aan Gaston ROEYGENS 

Bogaardestraat 78, 9990 Maldegem of per mail:  gaston.roeygens@telenet.be) 

 

Ondergetekende :  

Geef hierbij expliciet de toelating aan ,het bestuur van de Koninklijke Nationale Verbroedering der Grenadiers, 

om mijn contactgegevens bij te houden in het kader van de werkzaamheden van de Vereniging . Het betreft 

de verzending van het ledenblad, correspondentie voor specifieke gebeurtenissen in het kader van de 

werkzaamheden van de vereniging . 

Naam :  

Voornaam :  

Adres:  

Mailadres :  

Telefoon /Gsm:  

Handtekening :. ………………………………………….. 
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