
ONS PRIVACY BELEID 
 
Als vzw “Diocesane Bedevaart van Antwerpen naar Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes”  zijn wij 
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verzamelen. Daarom 
willen we in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over welke 
gegevens we verzamelen en hoe we er mee omgaan. 
We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming(EU) 2016/679 van het Europees Parlement.  

Indien u na het doornemen  van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact 
met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Diocesane Bedevaart van Antwerpen naar O.-L.-Vrouw van Lourdes 
Hof ter Lo 8 bus 2 
2140 Borgerhout 
info@dba-lourdes.org 
03 218 92 21 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 
Noodzakelijk doelen 
• Voor het aangaan van een reis- en/of verblijfsovereenkomst 
• Het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst 
• Het opstellen van verpleeg- en verzorgingsdiensten voor de bedevaarders waarvoor 

onze diensten zorg verlenen 
• Correspondentie aangaande activiteiten en diensten van onze bedevaart.  
• Het actualiseren van de website en sociale media   
Optionele doelen mits uw expliciete toestemming 
• Het versturen van nieuwsberichten  
• Het versturen van promotiemateriaal voor onze eigen Lourdesbedevaarten of 

gelijkaardige activiteiten van ons bisdom 
• Het instandhouden van een archief voor statistische doeleinden, wetenschappelijke 

en historische studies 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende 
persoonsgegevens van u vragen en verwerken: 

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
• Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer 
• Rijksregisternummer 
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 
• Indien van toepassing R.K. aanspreektitel 
• Ziekenfonds 
• Medisch dossier – zorggegevens 
• Gegevens van een contactpersoon voor in geval van onvoorziene gebeurtenissen 

tijdens de reis of het verblijf. 
Met wie delen wij uw gegevens  

• Intern worden uw gegevens gebruikt door onze verantwoordelijken en vrijwilligers  
die instaan voor administratie, begeleiding, zorg en verpleging. Het medisch dossier 



wordt enkel gebruikt door begeleidende artsen. Al onze medewerkers zijn gebonden 
door een vertrouwelijkheidsverplichting. 

• Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde 
partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven 
beschreven noodzakelijke doelen. Zo moeten we bepaalde gegevens meedelen aan 
hotels en leveranciers van reisarrangementen zoals luchtvaart- spoorweg- en 
autocarmaatschappijen. 

Minderjarigen  
We verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (<16 j)  indien daarvoor 
schriftelijke toestemming is gegeven  door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger 
Bewaartermijnen   
Persoonlijke identiteitsgegevens en kenmerken alsmede de bedevaarten waaraan werd 
deelgenomen (data, vervoermiddel en verblijf) worden voor onbepaalde tijd bewaard hetzij 
digitaal, hetzij op papier. Zorggegevens en medische gegevens worden gedurende één jaar 
bewaard. 
Uw rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 
ontvangen hebben. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen je logischerwijze vragen 
om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Raken we er niet uit, dan vinden we dit 
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy 
Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming. 
Beeldmateriaal  
Het is mogelijk dat er tijdens de activiteiten van de bedevaart sfeerbeelden gemaakt worden 
die kunnen gebruikt worden voor sociale media, informatie op onze website en 
informatiebijeenkomsten voor onze vrijwiliigers en potentiële deelnemers. 
Personen die menen dat hun privacy geschonden wordt door een foto op de website 
worden verzocht dit te melden met opgave van de jjuiste foto. Indien de opmerking terecht 
is zal de foto verwijderd worden. 
Beeldmateriaal wordt voor onbepaalde tijd bewaard, digitaal, op papier, als dia, als film. 
Beveiliging   
Onze bedevaart neemt de nodige maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen 
tegen onrechtmatige verwerking. 
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