
Privacyverklaring 
Dutch Panzer Group vzw 

Dutch Panzer Group vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat
uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens
we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dutch Panzer Group vzw houdt
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn ver-
strekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal no-
dig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Dutch Panzer Group vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dutch Panzer Group vzw

Binnenveld 17, 3960 Bree

BTW BE 0732.860.932

RPR Antwerpen afdeling Tongeren

www.dpg-hq.eu

info@dpg-hq.eu

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan acti-
viteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, le-
veranciers, sponsors.

https://dpg-hq.eu/
mailto:info@dpg-hq.eu


Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Panzer Group vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons 
contact/join us formulier op onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u 
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, 
• Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : Rijksregisternummer (RR), Burgerservicenum-

mer (BSN)
• Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
• Ingame naam
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en 

telefonisch
• bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@dpg-hq.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken

Dutch Panzer Group vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Ledenadministratie en dienstverlening aan leden
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dutch Panzer Group vzw
• Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren
• Het afhandelen van uw betaling
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Formulier: Contact

Wanneer u ons een algemeen/contact bericht stuurt, hebben we uw informatie nodig om u te 
kunnen contacteren met de antwoorden op uw vragen.

• Formulier: Join us
Wanneer u ons een join us bericht stuurt, hebben we uw informatie nodig om u te kunnen 
contacteren over de beslissing aangaande uw aanvraag.

• Dutch Panzer Group vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 
zijn.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. In-
schrijvingsformulieren,  invul-  en  contactformulieren  op  onze  website,  persoonlijk/telefonisch/e-mail
contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dutch Panzer Group vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 6 
maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 



Delen van persoonsgegevens met derden

Dutch Panzer Group vzw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien 
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dutch Panzer Group vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies 
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch Panzer Group vzw en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens 
overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op 
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dpg-hq.eu. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoe-
ken, om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om u
identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voe-
gen aan uw aanvraag. We raden ju sterk aan om daarbij u pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te
vermelden dat het om een kopie gaat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutch Panzer Group vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dpg-hq.eu.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van 
uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van pri-
vacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
email: contact@apd-gba.be
Website:  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Dutch Panzer Group vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we 
een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 oktober 2019.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
mailto:contact@apd-gba.be
mailto:info@dpg-hq.eu
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