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Africalia – Privacyverklaring 

Gepubliceerd op 12 juli 2018 

Africalia respecteert uw privacy en de reglementering rond de bescherming van 

persoonsgegevens, de GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679 van 27 april 

2016), die sinds 25 mei 2018 van kracht is. 

Met deze privacyverklaring leggen we uit op welke manier Africalia uw persoonlijke 

gegevens behandelt en gebruikt. 

Door onze site te bezoeken of in te schrijven op onze nieuwsbrief gaat u volledig en 

onvoorwaardelijk akkoord met ons privacybeleid. 

1. Verantwoordelijke voor verwerking 

Africalia is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. 

Africalia – De heer Frédéric Jacquemin (Directeur) 

Congresstraat 13 

1000 Brussel 

Email: africalia@africalia.be 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaakt de correctheid en het belang van de 

verworven en behandelde persoonlijke gegevens. Daarnaast waakt hij erover dat de 

behandeling conform is aan de gangbare reglementering en aan deze privacyverklaring. 

2. Informatie verkregen via onze site en doeleinden 

De website van Africalia gebruikt als CMS (Content Management System) het programma 

SPIP. Als u verbinding maakt met onze website ontvangen en registreren wij automatisch 

informatie van uw computer en browser, waaronder uw IP-adres, uur en datum van het 

bezoek aan de site, plaatsgegevens (land-stad), welke pagina’s werden bezocht, de 

verbindingswijze (computer, smartphone, e.d.), de zoekmotor en de trefwoorden waarmee u 

op de site bent terecht gekomen, enz. Deze informatie wordt bewaard voor statistische 

doeleinden en om de site te kunnen verbeteren. Maar er worden via deze registratie geen 

nominatieve gegevens bewaard waarmee we u zouden kunnen identificeren.  

3. Informatie verkregen via de nieuwsbrief en doeleinden 

Als we u een nieuwsbrief en uitnodigingen sturen is dat omdat u expliciet uw goedkeuring 

hebt gegeven om ze te ontvangen. 

Bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief wordt de volgende informatie gevraagd en verplicht 

in te vullen:  
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 Email; 

 Naam; 

 Voornaam; 

 Land; 

 Taal; 

 Geslacht. 

Zodra u ingeschreven bent, wordt u opgenomen in onze databank. We gebruiken deze 

gegevens om u onze nieuwsbrieven en uitnodiging voor evenementen te sturen. Naast de 

verplicht in te vullen velden, kan u ons de bijkomende gegevens verstrekken, dit geheel 

vrijblijvend en met als doel een beter inzicht te krijgen over in welke sector u werkt, welke 

uw interesses zijn, enz. Het gaat om de volgende informatie:    

 Datum van inschrijving; 

 Geboortedatum; 

 Continent; 

 Stad; 

 Adres; 

 Postcode; 

 Organisatie; 

 E-mail 2; 

 Functie; 

 Telefoon (thuis/kantoor/mobiel); 

 Website; 

 Interesses (kunsttakken / landen); 

 Uw band met Africalia. 

Deze informatie wordt op beveiligde manier opgeslagen via Mailchimp, het systeem waarmee 

wij onze mailings uitsturen en dat voldoet aan de eisen van de GDPR. 

In het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer staat het u op elk moment 

vrij om de gegevens die op u betrekking hebben te consulteren, om ze te wijzigen (zodra u 

aangeeft dat uw gegevens niet correct zijn of als u ze wil vervolledigen) en/of ze te laten 

wissen uit onze databank (recht om vergeten te worden, behalve als de informatie nodig is 

voor de naleving van een contract of in het kader van een wettelijke verplichting). 

U kan zelf van deze rechten gebruik maken via de linken onderaan de mailings (‘Uw 

gegevens wijzigen’ of ‘Uitschrijven’) 

U geniet verder de volgende rechten: 

 Recht om de beperking of beëindiging van de verwerking van uw gegevens te vragen; 

 Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens (het recht om een kopie van uw 

gegevens op te vragen);  

 Recht op bezwaar (het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

gegevens wanneer de verwerking commerciële doeleinden dient of als het proces 
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zonder uw instemming plaatsvindt en de verwerking niet gebaseerd is op iets anders, 

zoals de naleving van een contract of in het kader van een wettelijke verplichting); 

 Recht op klachten (als u denkt dat wij uw gegevens op een onrechtmatige manier 

hebben verwerkt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer); 

 Recht om uw instemming in te trekken (u hebt het recht om de instemming die u 

verleende in het verleden te herroepen). 

Om u op deze rechten te beroepen stuurt u een e-mail naar: africalia@africalia.be. Wij 

geven zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst ervan gevolg aan uw 

aanvraag. 

Uitgestuurde mailings worden bewaard in Mailchimp. Een rapport van elke uitgestuurde 

mailing laat ons toe te zien of de mail is geopend en of de links werden aangeklikt. We 

gebruiken deze informatie om te zien of deze nieuwsbrieven interessant worden gevonden en 

welk nieuws het meest wordt gewaardeerd.  

De inschrijving voor de nieuwsbrief gebeurt via de website. Daarnaast doen wij ook 

handmatige inschrijvingen wanneer: 

 u ons rechtstreeks een schriftelijke of mondelinge aanvraag stuurt om te worden 

opgenomen in onze mailinglijst (bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een van onze 

evenementen), 

 er visitekaartjes worden uitgewisseld. 

In deze gevallen nemen wij de gegevens op die u ons verstrekt hebt. 

4. Mensen met toegang tot uw persoonlijke gegevens 

Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor Africalia. Alleen medewerkers en bestuurders 

van Africalia mogen de persoonlijke gegevens raadplegen, wanneer ze die nodig hebben voor 

de uitvoering van hun taak en opdracht. Wij sturen uw gegevens niet door aan derden en 

gebruiken ze niet voor marketing-doeleinden. Onze databank is en blijft vertrouwelijk.  

In sommige gevallen zijn wij van mening dat we uw gegevens mogen verwerken voor zover 

deze voldoen aan uw legitieme belangen in de zin van bovengenoemd reglement. 

Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, behalve bij toepassing van het recht om 

vergeten te worden. 

5. Cookies 

Africalia gebruikt cookies op haar website. Het systeem voor publicatie SPOP beperkt zich tot 

de cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de site. Gegevens die d.m.v. cookies 

zijn verzameld blijven maximaal 12 maanden bewaard en staan ons toe om de site te 

verbeteren en het technisch beheer te optimaliseren. 
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Bij uw eerste verbinding met de site van Africalia wordt u uitgenodigd om te aanvaarden dat 

informatie gerelateerd aan de navigatie mogelijk wordt opgeslagen in de bestanden genaamd 

‘cookies’ en om onze privacyverklaring te aanvaarden.1 

Een ‘cookie’ is een klein bestand met gegevens die worden opgeslagen door de website op uw 

computer of smartphone. Dit ‘cookie’ kan opgevraagd worden bij een later bezoek aan 

dezelfde site. Het ‘cookie’ kan alleen gelezen worden door de site waarop het werd gecreëerd. 

De gebruikte cookies zijn van verschillende aard: technische cookies (die bijvoorbeeld 

linguïstische parameters toelaten), sessiecookies (die zijn tijdelijk en bestaan maar voor de 

duur van het bezoek) en volgcookies (die laten ons toe u te volgens en uw interesses te peilen 

om uw ervaring op onze site te verbeteren. Deze cookies zijn echter op geen enkele manier 

verbonden aan identificeerbare persoonlijke gegevens). 

Cookies vallen integraal onder onze privacyverklaring want ze worden uitgezonden en 

beheerd door Africalia. U kan uw navigator configureren zodat cookies niet kunnen worden 

geregistreerd. 

Wij gebruiken Facebook, Twitter, LinkedIn en Youtube om over onze evenementen of die 

van onze partners te berichten en om alle interessante informatie gelieerd aan de culturele 

actualiteit relevant voor Africalia te communiceren. 

De sociale modules van bovenvermelde leveranciers staan op onze website. Met uw 

goedkeuring kan onze site het gebruik van cookies van derden toestaan. In dat geval maken 

ze, wanneer u klikt op een van deze modules, verbinding met de server van het sociale 

medium om te melden dat u onze site via uw browser hebt bezocht. Gedeelde cookies op 

sociale media worden uitgestuurd en beheerd door het betreffende sociale medium en 

gereguleerd door hun eigen privacyverklaring. Om te verhinderen dat uw gegevens worden 

doorgestuurd naar de leveranciers van deze sociale media volstaat het om niet te klikken op de 

betreffende modules. 

Wij gebruiken ook Google analytics, een programma dat ons toestaat de prestaties van de 

website van Africalia te analyseren. Om dit te doen, verzamelt Google gegevens over de 

navigatie op onze site zoals bijvoorbeeld het aantal sessies, geconsulteerde pagina’s, enz.    

6. Foto’s 

Tijdens de meeste van onze evenementen worden foto’s genomen om onze activiteiten te 

documenteren. Deze foto’s worden uitsluitend gebruikt voor niet-commerciële 

communicatiedoeleinden. Als u op een foto staat die op een fysieke drager, dan wel via 

internet wordt verspreid en u hebt daar bezwaar tegen, hebt u het recht ons daarvan op de 

hoogte te brengen. We doen onze uiterste best om foto’s te gebruiken met een brede 

kadrering, behalve wanneer we toelating hebben om close-ups te maken. 

                                                 
1Als u verder gaat met surfen op deze site, aanvaard u het gebruik van cookies voor suivi en voorkeuren – Ik 

begrijp het – Schakel cookies uit - Privacyverklaring.  
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