
BIA PRIVACY POLICY and DISCLAMER 

 

Samenvatting:  

Voor wie geen geduld genoeg opbrengt om alles door te lezen geven we hier een beknopt 

overzicht. Door het gebruik van de website en bij elke inschrijving of opgave van 

persoonsgegevens gaat u akkoord met onze privacyverklaring. We vragen u wel expliciet uw 

toestemming om de voor BIA nuttige cookies te mogen plaatsen. 

---De informatie die wij op onze website aanbieden, is specifiek voor de werking van onze 

vzw en het beheer ervan kadert in het doel dat BIA zich stelt. BIA heeft de juiste technische 

en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens overeenkomstig de 

betrokken regelgeving in België en Europa te beschermen tegen verlies, tegen elke vorm 

van onwettige verwerking en tegen het gebruik ervan voor reclamedoeleinden. In principe 

worden  geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij de technisch of wettelijk strikt 

noodzakelijke verrichtingen bij de boekhouding, hosting, mailing, back-ups en fiscale 

attesten. Als we dan met uw goedkeuring een elektronische Nieuwsbrief of e-mail toesturen,  

is er ook steeds een eenvoudige procedure opgegeven om u uit te schrijven of bijkomende 

informatie te bekomen. U heeft eveneens het recht op inzage, correctie en verwijdering van 

deze gegevens zoals voorzien in de wetgeving die van toepassing is op de Bescherming van 

de Persoonlijke levenssfeer.--- 

Algemeen: 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Zoals BIA (‘Born in Africa’ vzw, Robert 

Dalechamplaan 4, 1200 Brussel) voluit gaat voor maximale transparantie inzake de 

aanwending van zijn inkomsten, zo wil BIA ook in volle openheid uw privacy respecteren. De 

informatie die wij op onze website www.borninafrica.org aanbieden, is specifiek voor de 

werking van onze vzw en het beheer ervan kadert in het doel dat BIA zich stelt. Hiertoe 

verzamelt BIA wereldwijd de nodige fondsen en onderneemt allerhande activiteiten, zoals 

o.m. het organiseren van evenementen, het uitsturen van een Nieuwsbrief en folders, het 

versturen van e-mails naar leden en prospecten. Ondanks haar beperkte middelen neemt BIA 

de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te 

beschermen tegen verlies, tegen elke vorm van onwettige verwerking en tegen het gebruik 

ervan voor reclamedoeleinden. 

Deze Privacy Policy wil dan ook volledig onderworpen zijn aan de Belgische en Europese 

GDPR-regelgeving. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van 

onze werking en activiteiten. Bij elk gebruik van de website of bij elke inschrijving of opgave 

van persoonsgegevens gaat u dan ook akkoord met onze privacyverklaring. 

Verzameling, beheer, verwerking van de persoonsgegevens 

De informatie die we op onze website, in onze Nieuwsbrieven en andere publicaties 

aanbieden is dus specifiek voor de werking van BIA. Om efficiënt onze ledenadministratie te 

kunnen beheren en optimaliseren, hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig van de 

betrokkenen. Voor de inhoud van de persoonsgegevens die u als gebruiker via de website of 

http://www.borninafrica.org/


andere media vrijwillig verstrekt, draagt BIA zelf geen enkele verantwoordelijkheid noch 

aansprakelijkheid.  

Via de invulformulieren (als peetouder, als vrijwilliger, bij donatie…) op de website of via de 

versie op papier vragen we u telkens expliciet goedkeuring om de door u opgeven 

persoonsgegevens te mogen bijhouden en gebruiken om onze wederzijdse betrokkenheid 

verder uit te werken en te onderhouden.   

Zo wordt U gevraagd om naargelang de noodzaak  uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail 

adres, en mogelijks ook betaalmodaliteiten op te geven. Aan peetouders wordt daarbij ook 

gevraagd bepaalde voorkeuren te laten kennen inzake hun petekind. Peetouders ontvangen 

periodisch per post vanuit Zuid-Afrika persoonlijke en strikt vertrouwelijke informatie over 

hun petekind. Hieromtrent zijn in Zuid-Afrika met de betrokkenen schriftelijke afspraken 

gemaakt over verder gebruik door BIA van deze persoonlijke informatie. De logfiles over de 

peetkinderen zelf zijn beheerd door het BIA-team in Zuid-Afrika, en alleen voor hen 

toegankelijk en gehost op een lokale server aldaar. Het ingevuld inschrijvingsformulier voor 

het peetouderschap wordt off-line door de BIA-administratie bijgehouden. 

BIA houdt ook een maillijst bij van mogelijke toekomstige peetouders of schenkers. Deze 

gegevens worden persoonlijk en met toestemming door de betrokkenen met dat doel 

opgegeven, hetzij tijdens een bezoek aan BIA in Zuid-Afrika, hetzij op een bijeenkomst van 

een specifieke BIA- gerelateerde activiteit. Deze lijsten worden als bewijs bijgehouden. Als 

we dan met uw goedkeuring een elektronische Nieuwsbrief of e-mail met groepsadressering 

toesturen, is er ook steeds een eenvoudige procedure opgegeven om u uit te schrijven of 

bijkomende informatie te bekomen. 

Hoewel bezoekers van alle leeftijden op onze website kunnen navigeren, verzamelen wij nooit 

opzettelijk persoonsgegevens van minderjarige personen.  

Bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens 

Het beheer van het ledenbestand berust op een eigen softwareconcept dat via individuele 

paswoorden alleen door de beheerders van BIA toegankelijk is en wordt gehost op servers 

met automatische back-up, die voldoen aan de EU- regelgeving. De mailserver en 

logbestanden zijn eveneens gehost op servers conform de DGPR-vereisten. De inhoud van de 

website zelf daarentegen wordt beheerd door de BIA-afdeling in Zuid-Afrika; de server 

hiervoor wordt gehost in Ireland en bevat geen andere persoonsgegevens dan die nodig voor 

de publieke illustratie van de werking en verkondiging van het BIA-succesverhaal.  

Onze boekhouding wordt los van de ledenadministratie verzorgd door een extern kantoor, dat 

zich dus louter kan baseren op de noodzakelijke betaalinformatie van de bank. De historiek 

van de betalingen wordt via de ledenadministratie bijgehouden om te kunnen voldoen aan de 

administratieve eisen van de belastingdienst inzake de toekenning van fiscale attesten. 

In principe worden dus geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij de technisch of 

wettelijk strikt noodzakelijke verrichtingen bij de boekhouding, hosting, mailing, back-ups en 

fiscale attesten. Elke vorm van analyse en datamining voor commerciële doeleinden is 

onvoorwaardelijk uitgesloten. 



Logbestanden via Google Analytics en de mailserver.  

Als u onze website raadpleegt, willen we graag weten naar welke van onze activiteiten uw 

interesse uitgaat. Daarom verzamelen we tijdens uw bezoek aan onze sites, o.m. via Google 

Analytics, informatie zoals de bezochte pagina's, het IP-adres van uw computer, het type 

browser dat u gebruikt en of uw tussenkomst al dan niet op een mobile device gebeurt. Wij 

verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en 

verkeer op de site, om het informatieaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de 

gebruikers, zonder de bezoekers evenwel te identificeren. 

Onze site maakt ook gebruik van zogenaamde "cookies": kleine informatiebestanden die 

automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Indien u het gebruik van 

cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van deze website 

garanderen. Deze cookies worden vooral gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en om uw 

ervaring op onze website te stroomlijnen. Op onze startpagina vragen we u uitdrukkelijk 

toelating om bepaalde cookies te mogen plaatsen. Daarnaast worden in een e-mail of 

webpagina webbakens (beacons) gebruikt om op te volgen welke webpagina of e-mail 

aangeklikt of geopend werd. Het is uitgesloten dat deze gegevens voor andere dan BIA-

gerelateerde informatie kan benut worden. 

De BIA-website gebruikt geen interactieve online webformulieren noch online 

betalingsmodules. 

Recht op inkijken, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens 

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de 

wetgeving. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan BIA, al 

dan niet via info@borninafrica.org. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw 

persoonsgegevens verwerken dan kunt u een klacht indienen bij de Privacy Commissie in België. 

VRIJWARINGSCLAUSULE  (disclaimer) 

Deze website is eigendom van BIA, Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking 

gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze 

inspanningen kunnen zich toch onjuistheden voordoen in deze informatie. Wij kunnen 

evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die 

ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze site. Deze website kan hyperlinks bevatten 

naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen, maar impliceert 

op geen enkele wijze onze verantwoordelijkheid voor de inhoud hiervan. Deze links bevatten 

geen affiliatiecodes voor mogelijke reclame doeleinden van derden De vermelding van 

merken, logo’s, bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. gebeurt onder voorbehoud van de 

intellectuele rechten die toebehoren aan de rechthebbenden.  

 

U heeft recht om de informatie op onze website te raadplagen, voor persoonlijk en niet- 

commercieel gebruik te downloaden en te reproduceren, mits uitdrukkelijke bronvermelding. 

Aan de informatie op deze website kunt u geen re chten ontlenen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Webpagina
https://nl.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://www.borninafrica.org/contacteer-ons/
https://www.schrijf.be/nl/contact/copyright

