
 
Bijlage bij de vrijwilligersovereenkomst  

Betreffende de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig de wet van 8 december 1992 
met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens. 
 
 
 
TUSSEN: 
 
 
1. VZW TRACKX 
 
Met maatschappelijke zetel te 8200 BRUGGE, ’t Speelhof 22  en KBO nr. 0844.002.740 
 
hierna “de VZW” genoemd, enerzijds, 
 
 
EN:  
 
 
De vrijwilliger, 
 
waarvan de informatie betreffende woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats gekoppeld zijn aan 
zijn persoonlijke account waarmee er akkoord gegaan wordt met dit document, 
 
hierna “de Vrijwilliger” genoemd, anderzijds, 
 
samen “de Partijen” of afzonderlijk “Partij” te noemen, 
 
 
WORDT VOORAFGAAND HET VOLGENDE UITEENGEZET: 
 
 
De VZW beschikt in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker over 
persoonsgegevens, waarvan de verwerking kan toevertrouwd worden aan de vrijwilliger.  
 
Huidige bijlage bij de vrijwilligersovereenkomst heeft tot doel om voldoende garanties te bieden met 
betrekking tot het toepassen van de technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking 
voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data 
Protection Regulation (AVG/GDPR) – en de bescherming van de rechten van de betrokkene is 
gewaarborgd. 
 
Deze bijlage is bedoeld om te worden gevoegd bij de tussen de VZW en de vrijwilliger gesloten 
overeenkomst van ..../..../........ (datum). 
 
Alle overige bepalingen uit de hoger bedoelde overeenkomst blijven ongewijzigd bestaan. 
 
 



 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
 
Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst  
 
De vrijwilliger handelt mbt. het verwerken van persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en op 
basis van schriftelijke instructies van de VZW. Overeenkomstig de instructies van de VZW en de 
bepalingen van deze overeenkomst zal de vrijwilliger ten behoeve van de VZW enkel 
persoonsgegevens verwerken volgens de bepalingen, zoals beschreven in bijlage 1. 
 
Artikel 2: Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Partijen verbinden er zich principieel en uitdrukkelijk toe om de bepalingen van de Europese 
Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven, en 
in het bijzonder voor wat betreft de vertrouwelijkheid. (GDPR) 
 
Artikel 3: Terbeschikkingstelling van de gegevens 
 
Om de vrijwilliger toe te laten de persoonsgegevens te verwerken, moeten die gegevens hem op de 
één of andere manier ter beschikking worden gesteld. Enkel de persoonsgegevens die strikt 
noodzakelijk zijn voor de doeleinden omschreven in artikel 1 mogen en kunnen door de vrijwilliger 
worden verwerkt. De verwerking van de betreffende gegevens, alsmede de wijze van 
terbeschikkingstelling dienen steeds op een veilige manier te gebeuren. 
 
Artikel 4: Gebruik van de persoonsgegevens  
 
De gegevens mogen door de vrijwilliger enkel worden verwerkt voor de doeleinden omschreven in 
bijlage 1 van deze overeenkomst. Dit houdt de principiële verplichting in om de gegevens enkel intern 
te gebruiken. De mededeling ervan aan derden, op welke wijze ook (door middel van doorzending, 
verspreiding of op enigerlei andere wijze) is verboden, tenzij dit door of krachtens een wet wordt 
opgelegd dan wel volgens de bepalingen van bijlage 1 is voorzien. Beroep doen op onderaannemers is 
ook een mededeling aan derden. Elke wettelijk verplichte mededeling van de persoonsgegevens, die 
het voorwerp zijn van deze overeenkomst, aan derden moet door de vrijwilliger, indien mogelijk 
vooraf, ter kennis worden gebracht van de VZW. 
 
Het is de vrijwilliger verboden om van de ter beschikking gestelde gegevens een kopie te maken, 
behoudens met het oog op een back-up, indien dit noodzakelijk is bij het uitvoeren van de opdracht 
zoals omschreven in deze overeenkomst. De vrijwilliger zal de gegevens niet langer bewaren dan 
noodzakelijk is voor het verrichten van de dienst waarvoor ze ter beschikking worden gesteld. Zijn de 
gegevens hierna niet meer nodig, dan zal de vrijwilliger ze vernietigen dan wel terugbezorgen aan de 
VZW. 
 
Artikel 5: Beveiliging  
 
De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen passende technische en organisatorische 
maatregelen om een passen beveiligingsniveau te waarborgen. De  verwerkingsverantwoordelijke of 
verwerker ziet erop toe dat de alle vereiste maatregelen (zoals opgesomd in art. 32 van de AVG/GDPR) 
worden genomen. 
 



In het bijzonder zullen zij de persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, het verlies, de wijziging 
of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,  opgeslagen of 
anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. 
 
De vrijwilliger zal de VZW steeds informeren over de technische en organisatorische maatregelen die 
hij ten uitvoer heeft gelegd om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, 
vervalsing en niet-toegelaten verspreiding of toegang. 
 
Artikel 6: Verplichting na beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens  
 
De partijen komen overeen dat de vrijwilliger na beëindiging van de overeenkomst alle doorgegeven 
persoonsgegevens en kopieën daarvan worden terugbezorgt of, indien de betrokkene dit verkiest, alle 
persoonsgegevens vernietigt, tenzij de toepasselijke wetgeving hem verbiedt alle of een gedeelte van 
de doorgegeven persoonsgegevens veilig terug te bezorgen of te vernietigen. Hoe dan ook garandeert 
de vrijwilliger dat hij de vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens zal respecteren, ook 
na beëindiging van de overeenkomst. 
 
 
Opgemaakt op ………………….. te …………………………,  in twee exemplaren, waarvan elke partij erkent er 
één te hebben ontvangen. 
 
 
 
 
Voor de VZW, 
 
 
 
 
Voor de Vrijwilliger, 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Doeleinden (Privacy Statement verwerkingsverantwoordelijke) 
 
 


