Privacyverklaring Impact Factory 10/06/2022
Stad Mechelen, Sylvestra NV, Deelbaar Mechelen, Switchrs, Miss Miyagi en vzw Mest maken een
privacyverklaring op voor het project Impact Factory. Deze partijen respecteren de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) van 27 april 2016 en andere relevante
wetgevingen m.b.t. verwerking van persoonsgegevens.
Welke gegevens verwerken we van jou?
We verwerken volgende categorieën van gegevens:
-

Contactgegevens ( naam, voornaam, telefoonnummer, GSM-nummer, e-mailadres, …)
Gegevens van de organisatie die u vertegenwoordigd ( organisatie, adres, KBO nummer, …)
Beeldmateriaal (foto en video)
Aanwezigheid op events die ikv Impact Factory worden georganiseerd.

Waarom verwerken we deze gegevens?
We verwerken gegevens om te communiceren over het project Impact Factory. Om burgers,
ondernemers en organisaties die toestemming hebben gegeven tot het gebruik van hun gegevens te
informeren rond de ontwikkeling van het project Impact Factory. Deze gegevens worden nadien
doorgegeven aan de organisatie die de vaste beheerder wordt van Impact Factory. Wanneer een
andere organisatie tot de overeenkomst toetreedt wordt dit gemeld aan de personen en wordt hun
via een opt-out de kans geboden om zich te laten vergeten.
Wie zijn de verschillende partijen?
De stad Mechelen, met kantoren te 2800 Mechelen, Grote Markt 21, vertegenwoordigd door Veerle
Costermans en Erik Laga, handelend in de uitvoering/hoedanigheid van respectievelijk directeur
Integraal stedelijk beleid en algemeen directeur; hierna genoemd “de Stad”. Stad Mechelen is een
gemeente waarvan de werking is beschreven in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De naamloze vennootschap Sylvestra, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Kardinaal
Mercierplein 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0416.012.214,
vertegenwoordigd door de heer Toon Manders en de heer Karel Van den Eynde, handelend in de
hoedanigheid van bestuurders; hierna genoemd “Sylvestra”.
De Stad en Sylvestra worden in wat volgt ‘de Partijen’ genoemd
De besloten vennootschap Switchrs, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Kardinaal
Mercierplein 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0775.601.508,
vertegenwoordigd door de heer Jan Leyssens, handelend in de hoedanigheid van bestuurder; hierna
genoemd Switchrs.
De vzw Deelbaar Mechelen, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Dageraadstraat 21 bus 1,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0674.379.236,
vertegenwoordigd door de heer Thomas Pluymers, handelend in de hoedanigheid van bestuurder;
hierna genoemd Deelbaar Mechelen.
De vzw Mest, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Olivetenvest 28, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0534.554.330, vertegenwoordigd door de heer
Toon Diependaele, handelend in de hoedanigheid van bestuurder; hierna genoemd Mest.

Miss Miyagi, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Sluisstraat 79 bus 3, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0678.407.508, vertegenwoordigd door de heer
Toon Manders en Karel Van den Eynde, handelend in de hoedanigheid van bestuurder; hierna
genoemd Miss Miyagi.
Switchrs, Deelbaar Mechelen, Mis Miyagi en Mest worden in wat volgt de “Ondersteunende Partners”
genoemd.
De verschillende organisaties worden in dit document Partners genoemd en worden IMPACT FACTORY
genoemd wanneer het gaat over het collectief dat samenwerkt aan de transitiefase van het project
Impact Factory. Zij treden allen op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
Wie heeft toegang tot de gegevens?
De Partners mogen de gegevens onderling uitwisselen.
De Partners verbinden zich er uitdrukkelijk toe het vertrouwelijk karakter en de veiligheid van
de persoonsgegevens die zij in het kader van de opdracht verwerkt, te waarborgen. De
Partners verbinden zich ertoe de data enkel te gebruiken in kader van deze
samenwerkingsovereenkomst.
Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de
uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.
Elke eventuele andere doorgifte en/of uitwisseling van de persoonsgegevens door IMPACT
FACTORY moet voorafgaandelijk aan Stad Mechelen worden gemeld en moet uiteraard in
overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van
natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat
IMPACT FACTORY waar vereist de nodige afspraken maakt en/of de nodige overeenkomsten
sluit met betrekking tot deze andere doorgifte en/of uitwisseling van de persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld
-

De medewerker die verantwoordelijk is voor het organiseren van evenementen die door
Impact Factory worden georganiseerd.
De medewerker die instaat voor communicatie over het project Impact Factory.

Onderstaande personen zijn contactpersonen voor de contactgegevens:
Naam Organisatie
Contactpersoon
Contactgegevens
Stad Mechelen
Daphne Storms
Daphne.storms@mechelen.be
Sylvestra NV
An Eijkelenburg
an@stadsmakersfonds.be
Switchrs
Jan Leyssens
jan@switchrs.be
Mest vzw
Sanne Waumans
sanne@mest.be
Deelbaar Mechelen Thomas Pluymers
thomas@deelbaarmechelen.be
vzw
Miss Miyagi
Miet Aertsen
miet@missmiyagi.be
Voor de verwerking van gegevens werken we samen met onze dienstenleveranciers en IT-partners.
Zij ondersteunen ons (als ‘verwerker’) bij het verwerken van je persoonsgegevens. Ze handelen
daarbij altijd volgens onze richtlijnen. Met alle verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te
verzekeren dat ze dezelfde hoge privacy standaarden gebruiken.

Op welke basis verwerken we jouw gegevens?
De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste één van de
onderstaande voorwaarden is voldaan:
a) De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
b) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen.
IMPACT FACTORY heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor volgende
doeleinden:
-

Informeren van de contactpersonen
Opstarten van een contactendatabase om door te geven aan de definitieve beheerder van
Impact Factory
Organiseren van events rond het project
Produceren en verspreiden van beeldmateriaal ( foto en video) en communicatie over het
project

Geven we jouw gegevens door?
Het doel is om andere partijen die willen bijdragen tot de ontwikkeling van Impact Factory te laten
aansluiten aan de bestaande samenwerkingen en in de toekomst een vaste beheersstructuur te
vinden voor Impact Factory. Deze partijen zullen ook toegang krijgen tot de gegevens. Elke
contactpersoon zal op de hoogte worden gebracht wanneer een nieuwe partij toetreedt tot de
samenwerking en kan zich uitschrijven uit de contactendatabase van Impact Factory.

Wat zijn de bewaartermijnen?
-

Tot de betrokkenen hun toestemming intrekken
Indien er gedurende 5 jaar geen enkele interactie meer is geweest met betrokkenen, worden
contactgegevens verwijderd.
Beeldmateriaal wordt verwijderd conform het toestemmingsformulier voor gebruik
beeldmateriaal.

Wat zijn jouw rechten?
Je beschikt over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:
-

Recht om jouw gegevens in te kijken
Recht om jouw gegevens aan te passen
Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Recht om jouw gegevensverwerking te beperken
Recht om jouw gegevens te laten wissen
Recht op data-overdracht

Je hebt het recht om je toestemming in te trekken. Dit kan je in het geval van de nieuwsbrief doen
door in de nieuwsbrief op de link te klikken om je uit te schrijven.

Als je hierover vragen hebt, of je hebt bezorgdheden over de bescherming van je gegevens dan kan je
in de eerste plaats terecht bij de Impact factory zelf via info@impactfactory.be
Voor vragen aan de stad Mechelen kan je ook de DPO van de stad Mechelen contacteren via
privacy@mechelen.be of via procedure op https://www.mechelen.be/jouw-privacy#hoe-uitoefenen:

Wil je een klacht neerleggen?
Wend je in de eerste plaats tot de Impact Factory of functionarissen voor gegevensverwerking zelf,
via de contactgegevens hierboven.
Je kan ook een klacht indien bij de Vlaamse Toezichtcommissie
https://overheid.vlaanderen.be/vlaamsetoezichtcommissie of tot de
gegevensbeschermingsautoriteit https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

