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PRIVACYVERKLARING 
 
Voor Suinarda is uw privacy erg belangrijk. Suinarda verwerkt persoonsgegevens 
over u en respecteert daarom de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 
1992 en de Europese privacywetgeving (GDPR) betreffende de bescherming van uw 
privéleven. 
 
 
1. WAAROM heeft Suinarda uw gegevens nodig? 
De belangrijkste doelstelling van Suinarda is de band tussen alumni, oud-
leerkrachten en het Don Boscocollege te bestendigen en te stimuleren. De diversiteit 
van de oud-leerlingen creëert bovendien een enorm potentieel. Suinarda biedt een 
keuze aan mogelijkheden - in onze lijst vind je bijna alle specialismen - waaruit de 
school kan putten. 
 
We verwerken je persoonsgegevens voor het behartigen van een gerechtvaardigd 
belang. We hebben dat belang daarom zorgvuldig afgewogen tegenover het recht op 
privacy. 
Voor Suinarda zelf en voor het college is het belang van die gegevens duidelijk. We 
hebben ze o.a. nodig voor 
 
• het bijhouden van het ledenregister (verplicht bij vzw), het afsluiten van een 
verzekering, de (statistische) verwerking van o.a. slaagpercentages, studiekeuze, 
beroepskeuze enz. 
• het versturen van uitnodigingen voor onze activiteiten van zowel oud-leerlingen als 
oud-leerkrachten. 
 
De verwerking van de persoonsgegevens is bovendien van belang voor de leden van 
Suinarda zelf. 
Oud-leerlingen of -leerkrachten willen na verloop van tijd elkaar terugvinden, ze 
hebben dan nood aan contacten met vroegere vrienden, klasgenoten of 
studiegenoten. Daarom behoort tot de doelstellingen van Suinarda 
• het stimuleren van activiteiten door deelgroepen (jaaractiviteiten, klasactiviteit enz.) 
• het stimuleren van onderlinge contacten tussen oud-leerlingen zodat ze autonoom 
kunnen beslissen welke activiteiten ze willen en kunnen organiseren. 
 
2. WAT doet Suinarda ZEKER NIET? 
De bijgehouden persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor andere dan de 
hierboven genoemde doelstellingen. Vragen met commerciële, economische of 
politieke achtergrond worden nooit beantwoord. 



Als gebruiker van de database is het onmogelijk om, als resultaat van een vraag naar 
een kenmerk, een lijst te bekomen. Zo wordt de vraag naar alle leerlingen uit 
bijvoorbeeld een bepaalde gemeente of een bepaald beroep nooit met een lijst 
beantwoord. 
 
2. WELKE gegevens worden door Suinarda bijgehouden en verwerkt? 
• Om de communicatie (uitnodigingen enz.) mogelijk te maken: 
naam, voornaam, adres, telefoon/gsm, emailadres 
 
• Levenspartner en kinderen (zijn beschermd door een wachtwoord en uitsluitend 
raadpleegbaar door de verantwoordelijke voor de ledenadministratie en de IT-
verantwoordelijke). Het familiale karakter is eigen aan alle Don Boscoscholen. 
Daarom worden regelmatig activiteiten voor de ganse familie (familiedagen, familiale 
fietstochten enz.) ingericht. 
 
• Om onze leden en de school te informeren over gekozen studierichting, behaalde 
graad en professionele loopbaan: 
studiekeuze, instelling, studiekeuze 2, instelling, hoofdberoep: functie, bedrijf, 2de 
beroep: functie, bedrijf. 
 
Beeldmateriaal 
Het is gebruikelijk om tijdens de activiteiten van Suinarda sfeerbeelden (foto's, 
video's enz.) te nemen. Die worden mogelijks gepubliceerd op de website/Facebook. 
Via een gemotiveerd verzoek (een mail aan archief@suinarda.be) kunnen die 
verwijderd worden. 
Suinarda werkt ook aan een waardevol fotoarchief waarin foto's terechtkomen die de 
geschiedenis van de school (Don Boscocollege Zwijnaarde) sinds 1934 tot nu 
vertellen. Dit fotoarchief is via de website (www.suinarda.be) te raadplegen. De foto's 
van de activiteiten van Suinarda kunnen ook in dat archief gepubliceerd worden. 
Foto's downloaden is niet mogelijk. Via een gemotiveerd verzoek (een mail aan 
archief@suinarda.be) kunnen de foto's en/of de bijhorende metadata verwijderd 
worden. 
 
3. WANNEER worden gegevens openbaar gemaakt? 
• Jaarlijks in het lentenummer van ons tijdschrift: de meegedeelde studieresultaten. 
• Jaarlijks in het herfstnummer van ons tijdschrift: de klasfoto's en de gegevens van 
de laatstejaars van DBZ. 
 
• Vijfjaarlijks kan een repertorium uitgegeven worden. Dat is een boek met de 
gegevens van alle oud-leerlingen van de school, gerangschikt per jaar en per klas. 
Voorafgaand is er een intense communicatie met die oud-leerlingen. Dat boek is een 
heel belangrijk instrument ter verwezenlijking van onze doelstellingen. 
• De leden kunnen op elk ogenblik hun eigen gegevens opvragen, wijzigen en 
helemaal of gedeeltelijk definitief wissen. Ze hebben nooit inzage in de gegevens van 
de andere oud-leerlingen. 
 
4. WAAR verzamelt Suinarda zijn gegevens? 
Het bestuur van Suinarda is verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens. 
De resulterende bestanden (Ledengegevens en Fotoarchief, beide in FileMaker) 
bevinden zich op een beveiligde server van het Don Boscocollege in Zwijnaarde en 
worden bewerkt via een http secure (SSL) verbinding. Een kopie van beide 



bestanden bevindt zich bij de IT-verantwoordelijke van Suinarda en is enkel via een 
wachtwoord toegankelijk. 
Van de leden met een mailadres wordt een kopie geselecteerd uit de 
Ledengegevens. Naam, voornaam, mailadres en lidnummer worden bijgehouden 
door MailChimp, de firma die het versturen van de nieuwsbrieven verzekert. Het 
privacybeleid van MailChimp beveiligt die gegevens 
(https://mailchimp.com/legal/privacy/). Aanpassing van die gegevens en uitschrijven 
op de lijst worden in elke mail aangeboden en is door de leden zelf steeds mogelijk. 
Inzage krijgen in alle gegevens die MailChimp bijhoudt kan na een mail naar 
archief@suinarda.be. 
 
5. WIE verwerkt de gegevens van Suinarda? 
De verantwoordelijke binnen het bestuur voor de ledenadministratie heeft toegang tot 
alle ledengegevens om de dagelijkse verwerking ervan te verzekeren 
(adreswijzigingen, betaling lidgeld enz.) 
Alleen de verantwoordelijke binnen het bestuur voor de IT heeft toegang tot alle 
gegevens en tot het fotoarchief om de bestanden te beheren. Alleen hij/zij kan na 
akkoord van het bestuur, de structuur of de instellingen van de bestanden wijzigen. 
 
6. HOELANG bewaart Suinarda de gegevens? 
Omdat bij een alumnivereniging, waarvan ook de oud-leerkrachten lid zijn, het 
gegevensarchief uiterst belangrijk is voor zijn werking, worden gegevens van leden 
pas definitief gewist op vraag van het lid. Na een gemotiveerd verzoek aan 
archief@suinarda.be gebeurt dat dadelijk. Enkel de naam en het uitgangsjaar blijven 
bewaard omdat de klaslijsten volledig moeten zijn. 
 
7. HOE beveiligt Suinarda zijn bestanden? 
De bestanden bevinden zich op de servers van het Don Boscocollege in Zwijnaarde 
en van MailChimp die beiden een hoge graad van beveiliging garanderen. Ze zijn 
slechts toegankelijk via een account met een regelmatig veranderend wachtwoord. 
Een kopie van de bestanden bevindt zich bij de IT-verantwoordelijke van het bestuur, 
maar ook hier zijn ze slechts toegankelijk via een account met een regelmatig 
veranderend wachtwoord. Deze accounts en de wachtwoorden voor de website 
bevinden zich tevens bij de voorzitter. 
Alle verbindingen met de servers zijn http secure (SSL). 
 
8. HOE garandeert Suinarda de rechten van de betrokkenen? 
De leden van Suinarda worden geïnformeerd via onze privacyverklaring die 
permanent op de website (www.suinarda.be) te bekijken en/of te downloaden is. 
Doorklikbare verwijzingen naar deze verklaring zijn ook te vinden op elke nieuwsbrief 
die naar de leden gestuurd wordt. 
De leden kunnen op elk ogenblik hun gegevens opvragen en eventueel aanpassen. 
Dat kan via een mail aan archief@suinarda.be, maar het kan ook rechtstreeks via de 
website (www.suinarda.be/watkanje/wijzig-je-gegevens). Om toegang te krijgen tot je 
gegevens heb je een persoonlijk lidnummer nodig. Dit lidnummer is versleuteld en 
kan onmogelijk door iemand anders gegokt worden. 
De leden kunnen op elk ogenblik hun gegevens verwijderen via dezelfde kanalen als 
hierboven. 
 
9. WIJZIGINGEN 
Suinarda behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, 
maar verbindt zich ertoe de leden daarvan op de hoogte te brengen. 


