
Geomove: Privacy Policy 
Elke gebruiker onder de leeftijd van 13 jaar moet dit Privacy Policy doornemen met een ouder 
of wettelijke voogd ("verwijzende volwassene") die ook zijn of haar registratie moet valideren.  

Elke verwijzende volwassene accepteert dit Privacy Policy namens henzelf en dat van het kind. 

1. Onderwerp 

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van gegevens door de NGO Geomoun, 
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1325 Corroy-le-Grand, Chemin de la Dîme 
43, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0472.089.102 
(hierna "Geomoun" of "NGO Geomoun"). 

Het doel van dit Privacybeleid is het specificeren van de categorieën van persoonlijke 
gegevens die Geomoun verzamelt in de uitoefening van haar activiteiten met betrekking tot 
Geomove en op haar website (www.geomove.net), op haar subdomeinen en/of via 
directories, applicaties, diensten en alle andere middelen met betrekking tot informatie- en 
communicatietechnologieën, met inbegrip van e-mail (hierna "Website" of "Geomove"). Ook 
wordt beschreven hoe de gegevens kunnen worden verwerkt en aan derden kunnen worden 
verstrekt. De Privacy Policy definieert ook de verschillende maatregelen die Geomoun heeft 
genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonlijke gegevens te 
waarborgen.  

Geomoun maakt zich zorgen over de privacy van Geomove-gebruikers en degenen wier 
persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld (hierna "Gebruiker" of "u" of "uw"). Het 
verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de bepalingen van 
dit Privacybeleid en de geldende wetgeving.  

Geomoun wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens 
en handelt in overeenstemming met :  

- De Europese bepalingen van de verordening betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "Europese algemene 
verordening inzake gegevensbescherming" of "DDR") van 27 april 2016, die in België 
in werking is getreden op 25 mei 2018; 

- De bepalingen van de Belgische wet op de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 (hierna de 
"Privacywet"); 

- De bepalingen van de Belgische wet op de elektronische communicatie van 13 juni 
2005 en de wijzigingen daarop; 

- De bepalingen in dit Privacybeleid. 



2. Toestemming - Website van derden 

Als u deze Website als Gebruiker gebruikt, als u besluit zich te registreren, zich te registreren 
of informatie op deze Website bekend te maken, stemt u in met de verwerking van uw 
gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. 

Geomoun behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment en zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen om te voldoen aan (nieuwe) wettelijke verplichtingen 
en/of om haar diensten te verbeteren. Wij raden elke gebruiker dan ook aan om de website 
regelmatig te raadplegen. 

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat deze website links kan bevatten naar 
andere digitale platforms of internetbronnen die ook vrijwillig persoonsgegevens kunnen 
verzamelen, door middel van cookies of andere technologieën. Geomoun wijst alle 
verantwoordelijkheid af voor deze sites en internetbronnen waarvoor het niet 
verantwoordelijk is en waarvoor het geen controle heeft over het verzamelen, gebruiken en 
openbaar maken van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Geomoun raadt u aan het 
privacybeleid van deze andere sites en internetbronnen door te nemen om te begrijpen hoe 
zij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. 

3. Persoonlijke gegevens verzameld door Geomove 

De categorieën van persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld zijn: die welke 
betrekking hebben op de computer van een Gebruiker en het gebruik van de Website, zoals 
IP-adressen, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, duur en datum 
van het bezoek, bekeken pagina's en navigatie op de site, enz. die door de Gebruiker worden 
verstrekt bij het bezoeken van de Website, het gebruik van de diensten die door Geomoun 
worden geleverd of de communicatie met Geomoun. Dit omvat gegevens zoals: naam, e-
mailadres, telefoonnummer, land, profiel... 

Het gebruik van cookies en internettags door Geomoun wordt gespecificeerd in het 
Cookiebeleid dat beschikbaar is op de Website. 

Gebruikers mogen geen persoonlijke gegevens van een andere persoon aan Geomoun 
doorgeven, tenzij die persoon heeft ingestemd met een dergelijke bekendmaking in 
overeenstemming met dit Privacybeleid en de geldende wettelijke bepalingen. 

Geomoun verzamelt geen gevoelige gegevens. Dit omvat gegevens zoals die met betrekking 
tot het ras of de etnische afkomst, de geloofsovertuiging, de seksuele geaardheid of de fysieke 
gezondheid van een Gebruiker. Geomoun zal, indien nodig, uw uitdrukkelijke toestemming 
vragen om dergelijke gegevens te verzamelen. 



4. Gebruik van persoonlijke gegevens  

Geomoun treedt op als beheerder van persoonsgegevens en zal deze gegevens verwerken 
voor de volgende doeleinden: gebruikersadministratie, reclame, marktonderzoek, het 
verbeteren van de functionaliteit van de diensten van Geomove, het verstrekken van 
statistische informatie over Gebruikers, het uitvoeren van direct marketing inclusief het 
versturen van nieuwsbrieven, het verbeteren van de inhoud en kwaliteit van de Website en 
diensten, het verbeteren van de compatibiliteit van de Website en diensten met de belangen, 
behoeften en wensen van Gebruikers, alsmede het mogelijk maken van een nauwkeurige 
controle, verbetering en aanvulling van de persoonsgegevens in overeenstemming met de 
wet. 

Geomoun zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten in overeenstemming zijn met de 
geldende wetgeving en dat zij de toestemming van de gebruikers krijgt om e-mails of andere 
elektronische mededelingen van Geomoun of een van haar partners te versturen. Gebruikers 
kunnen te allen tijde verzoeken om onderbreking van de communicatie met betrekking tot 
informatie van deze aard.  

5. De rechten van de gebruiker 

Elke Gebruiker heeft het recht om zijn of haar gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren 
en te verwijderen. Hij of zij kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen 
de verwerking van zijn of haar gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Deze gegevens 
kunnen, behalve in geval van verzet, aan derden worden doorgegeven binnen de grenzen en 
onder de voorwaarden zoals uiteengezet in punt 6 van dit Privacybeleid. Dit recht kan worden 
uitgeoefend door te schrijven naar Geomoun op het volgende adres geomove@geomoun.org, 
vergezeld van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.  

Geomoun neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door een 
gebruiker verzonden persoonlijke gegevens te waarborgen. Elke Gebruiker erkent echter dat 
de communicatie van persoonsgegevens via het internet niet van alle risico's is vrijgesteld. De 
gebruiker erkent dan ook dat Geomoun niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige 
directe of indirecte schade die wordt geleden als gevolg van illegaal of onregelmatig gebruik 
van zijn persoonsgegevens door derden die niet gemachtigd zijn om deze gegevens te 
gebruiken. 

6. Overdracht van persoonlijke gegevens 

Hoewel Geomoun bevoegd is om gegevens door te geven aan dienstverleners die gegevens 
namens haar gebruiken, zal Geomoun geen gegevens doorgeven aan derden voor andere dan 
de hierboven genoemde secundaire of afzonderlijke doeleinden, tenzij anders vermeld bij het 
verzamelen van dergelijke gerechtelijke gegevens, aan administratieve autoriteiten of andere 



instanties, of aan derden indien dit noodzakelijk of wenselijk blijkt om te voldoen aan 
wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor de hierboven genoemde doeleinden. 

7. Duur van het bewaren van gegevens 

Geomoun bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan de wettelijke termijn en in ieder 
geval niet langer dan nodig is voor de hieronder genoemde doeleinden.  

8. Internationale overdracht van gegevens 

Geomoun geeft geen persoonsgegevens door aan landen die geen wetgeving inzake 
gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig is aan de wetgeving die van kracht is in de 
Europese Economische Ruimte.  

Persoonsgegevens mogen binnen de Europese Economische Ruimte alleen worden 
opgeslagen en verwerkt voor zover dit noodzakelijk is om de verwerking uit te voeren of op 
een wijze die verenigbaar is met de doeleinden van de verwerking.  

9. Gegevensbescherming 

Geomoun maakt gebruik van redelijke en algemeen aanvaarde technologische standaarden, 
evenals operationele beveiligingsstandaarden om te beschermen tegen verlies, misbruik, 
wijziging of vernietiging van alle informatie die door de Gebruikers wordt gecommuniceerd. 

De gebruiker erkent dat de overdracht van gegevens via het internet inherent risicovol is en 
dat we de veiligheid van de gegevens die via het internet worden verzonden niet kunnen 
garanderen.  

10. Registratie bij de toezichthoudende autoriteit 

Geomoun heeft zijn activiteit als verantwoordelijke voor de verwerking geregistreerd bij de 
Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Deze verklaring kan worden geraadpleegd in het openbaar register op het volgende adres: 
www.privacycommission.be. 

11. Wijzigingen van het privacybeleid 

Geomoun kan haar Privacybeleid dat specifiek is voor het gebruik van Geomove te allen tijde 
wijzigen door een nieuwe versie ervan op de Website te publiceren. Wij raden u aan het 
Privacybeleid regelmatig te controleren, aangezien u gebonden bent aan deze wijzigingen.  



12. Vragen van gebruikers 

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, of als u het gevoel heeft dat uw belangen niet of 
onvoldoende vertegenwoordigd zijn, kunt u uw vragen richten aan het Geomove-team op 
geomove@geomoun.org.  

Dit Privacybeleid is opgesteld, wordt geïnterpreteerd en wordt beheerst door en in 
overeenstemming met het Belgische recht.  

Behalve in geval van dwingende wettelijke bepalingen, zijn enkel de rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd voor elk geschil met betrekking tot dit 
privacybeleid. 


