PRIVACY verklaring van
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Cardoner houdt adresgegevens bij van abonnementen op het papieren tijdschrift, en de
betalingen van abonnees. De website hanteert geen cookies en verzamelt geen gegevens
van individuele bezoekers.
* Indien u het tijdschrift wilt blijven ontvangen en u hebt een betaald abonnement:
uw betaling is uw verlenging.
* Indien u het tijdschrift gratis ontvangt en u wilt het blijven ontvangen: stuur ons een
bericht.
* U kunt zich op de adressen hieronder aanmelden en afmelden.
Noem daarbij de naam van Cardoner, want wij geven verschillende bladen uit.
Abonnementenadministratie:
*** voor Nederland: P. J. Stuyt, Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam
platform.ignatiaansespiritualiteit(at)jesuits.net
*** voor België: Br. Wiggert Molenaar, Prinsstraat 17, 2000 Antwerpen.
secretary.elc (at) jezuieten.org
*** andere landen: één van de twee genoemde adressen

_________________________________________________
Lessiusvereniging VZW, gevestigd aan Koninginnelaan 141, 1030 Schaarbeek, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tijdschrift Cardoner
Prinsstraat 17
2000 Antwerpen

www.cardoner.eu

De heer Jan Stuyt is de Functionaris Gegevensbescherming.
Hij is te bereiken via het mailadres platform.ignatiaansespiritualiteit(at)jesuits.net
Persoonsgegevens die wij verwerken
Cardoner verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- of u lesgeeft aan één van de ignatiaanse scholen van CEBECO in Vlaanderen en Brussel.

Uw adresgegevens zijn als volgt verkregen:
* bij betaalde toezending doordat u zich zelf hebt opgegeven
* of doordat u lid bent van de Sociëteit van Jezus
* of doordat u les geeft in het netwerk van ignatiaanse scholen in Vlaanderen (CEBECO)
* of doordat u medewerker bent of bent geweest van een organisatie die lid van is van IgnAN,
het Ignatiaans Apostolisch Netwerk. Zie www.jezuieten.org.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website verzamelt geen gegevens over bezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact op met de heer Stuyt op bovenvermeld adres.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cardoner verwerkt uw persoonsgegevens om het tijdschrift drie keer per jaar bij u af te leveren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Cardoner neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Cardoner) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cardoner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: Naam en adres: zolang het tijdschrift wordt toegezonden
Na opzegging nog twee jaar, om vergissingen in de administratie te voorkomen.
Uitzondering: de registratie van betalingen wordt zeven jaar bewaard, voor de fiscus.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Cardoner verstrekt geen gegevens aan anderen tenzij dit nodig zou zijn voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
Cardoner gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor eigen gebruik.
Wel maken wij gebruik van Google Analytics.
Daartoe hebben wij een gebruikersovereenkomst met Google gesloten; daarbij is het laatste octet
van het IP-adres gemaskeerd en is de functie "gegevens delen" uitgezet.
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de cookies van Google
analytics.
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 Cardoner en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar de heer Stuyt op bovengenoemd adres
in Amsterdam .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en nummer van
paspoort of ID-kaart zwart. Idem voor in Nederland het Burgerservicenummer (BSN) of in
België het Rijksregisternummer Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Cardoner wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder in België, de Nationale Autoriteit Gegevensbescherming. Cardoner
bewaart de adresgegevens op een server achter een firewall en beveiligd met een wachtwoord.
Cardoner 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 de heer Stuyt op bovenvermeld adres.
___________________________________________________________________einde____
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