
Privacybeleid  
 
Nieuw Houtem verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere 
informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij de functionaris voor 
gegevensbescherming op info@nieuwhoutem.be.  
 
Verwerkingsdoeleinden  
 
Nieuw Houtem verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:  

● Leden: identificatiegegevens, geslacht, geboortedatum, samenstelling van het gezin, 
bankrekeningnummer, opleiding, beroep, lidmaatschapsgegevens, politieke functies en 
partijfuncties voor ledenbeheer  

● Nieuwsbriefinschrijvers: identificatiegegevens voor het toesturen van nieuwsbrieven  
● Websitegebruikers: elektronische identificatiegegevens om de gebruikservaring te optimaliseren, 

statistieken op te stellen en gerichte advertenties te tonen  
 
Rechtsgrond(en) van de verwerking  
 
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de 
uitvoering van een overeenkomst, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang 
om de partijwerking mogelijk te maken, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre 
de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de 
gebruikers steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.  
 
Overmaken aan derden  
 
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de 
persoonsgegevens van de leden worden gedeeld met interne partijorganen van Nieuw Houtem, binnen 
de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Nieuw Houtem verbonden zijn. 
Voor de partijwerking doen we beroep op derden die onze gegevens ontvangen, zoals bijvoorbeeld voor 
het drukken van lidkaarten of het versturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen.  
 
Nieuw Houtem verbindt er zich, naar best vermogen, toe dat deze ontvangers de nodige technische en 
alle redelijke organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens via 
allerlei voorschriften.  
 
Nieuw Houtem verkoopt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.  
 
Beveiliging van de gegevens  
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 
beschermen.  
 
Bewaarperiode  
 
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende volgende termijnen:  
 

● Leden: twee jaar na de stopzetting van het lidmaatschap voor actief ledenbeheer 



 
● Nieuwsbriefinschrijvers: gedurende de looptijd van de inschrijving.  

 
● Websitegebruikers: afhankelijk van de doelstelling (zie hiervoor ons cookiebeleid).  

 
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van 
persoonsgegevens  
 
De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren 
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar 
maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met 
inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.  
 
Bovendien heeft de gebruiker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal 
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen 
naar een andere entiteit.  
 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt het lid gevraagd om:  
 

● een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@nieuwhoutem.be, mits bewijs van 
identiteit (kopie identiteitskaart);  

● een brief te sturen naar Nieuw Houtem, keiberg 1 9521 Sint-Lievens-Houtem, mits bewijs van 
identiteit (kopie identiteitskaart).  

 
Klacht  
 
Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door de Nieuw 
Houtem kunt u terecht bij: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 1000 Brussel e-mail: 
commission@privacycommission.be  
 
 
Cookie Policy 
 
1. Welke partijen zijn er?4 
 
In deze Cookie Policy wordt verstaan onder: 
 

● ‘Nieuw Houtem’: Nieuw Houtem, met zetel te Keiberg 1 9521 Sint-Lievens-Houtem 
 

● ‘Gebruiker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Nieuw Houtem via haar 
online platform in een relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
 

● ‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 
2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL). 

 
2. Wat zijn cookies en waarom zijn ze belangrijk? 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel. 



 
Ze verzamelen informatie over bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat, om 
zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren. Sommige cookies verzamelen 
rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze 
ook onder de Europese en Belgische wetgeving. Het gebruik van cookies wordt door het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via de e-Privacy richtlijn 2002/58/EC. 
 
Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat 
het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. In België gebeurt 
dat via een aangepaste versie van art. 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie. 
 
3. Welke cookies gebruikt Nieuw Houtem en voor welke doeleinden? 
 
Soorten cookies 
Op de website van Nieuw Houtem worden vier verschillende soorten cookies gebruikt: 
 
I. Essentiële cookies 
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, 
bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren. 
 
II. Functionele cookies 
Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en bieden de 
mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren. 
 
III. Analytische of performance cookies 
Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers, om de 
prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren. 
 
IV. Targeting of advertising cookies 
Targeting of advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op, om klant- of 
gebruikersprofielen samen te stellen. 
 
Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die 
overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers. 
 
Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om 
marktanalyses uit te voeren. 
 
Specifiek overzicht 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die gebruikt worden op de website van Nieuw 
Houtem: 
 
Google Analytics (derde partij) 
 
Cookie “_ga” 
 



Doel: gebruikers onderscheiden 
Type: analyse / performance 
Bewaartermijn: 2 jaar 
 
Facebook Tracking Cookie 
 
De Facebook-pixel is een hulpmiddel voor analyse waarmee de Nieuw Houtemde effectiviteit van haar 
advertenties meet. Nieuw Houtem gebruikt de Facebook-pixel om inzicht te krijgen in welke acties 
mensen uitvoeren op de website van de Nieuw Houtem om zo interessante doelgroepen te bereiken.  
 
4. Vragen of opmerkingen? 
 
Heeft u na het lezen van deze Cookie Policy nog vragen of opmerkingen over cookies, dan kan u steeds 
contact opnemen met Nieuw Houtem via info@nieuwhoutem.be. 


