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Dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op de Gemeenschap Chemin Neuf. In 

de rest van deze tekst wordt het woord "Gemeenschap" of "wij" gebruikt voor deze entiteit. 

Zij beoogt de correcte toepassing van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ? 

Wij verzamelen de gegevens die nodig zijn voor de goede werking van de Gemeenschap en haar 
opdracht. Ze kunnen afkomstig zijn van: 

- rechtstreeks van u (bijvoorbeeld uw burgerlijke stand, uw inschrijvingen, uw bestellingen ...) 

- van de diensten van de Gemeenschap (bijvoorbeeld uw fraterniteiten, uw diensten ...) 

Ze worden verzameld wanneer: 

- u zich inschrijft voor een dienst of een sessie van de Gemeenschap 

- u een donatie doet aan de Gemeenschap 

- u een bestelling plaatst bij de Gemeenschap 

- u een zakelijke relatie met de Gemeenschap aangaat of door haar wordt tewerkgesteld. 

Wij verzamelen geen gegevens van derden. 

 

HOE WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT? 

Wij gebruiken de gegevens om  

- de weekends of sessies te organiseren en leiden waarvoor u zich hebt ingeschreven 

- de abdijen, spirituele centra, studentenhuizen en meer in het algemeen alle missies van de 

Gemeenschap te organiseren en te beheren 

- u informatie te verstrekken over wat wij aanbieden 

- de vrijgevigheid van donateurs te vragen om onze missies te steunen 

- te reageren op uw bestellingen in de winkels van de Gemeenschap 

Wij geven geen bestanden door aan derden. 

 

HOE LANG GEBRUIKEN WE DE GEGEVENS? 

Wij gebruiken de gegevens zolang u deelneemt aan het leven of de missies van de Gemeenschap. 

Wij blijven u informatie sturen of vragen om uw vrijgevigheid gedurende 10 jaar na uw laatste contact 

met de Gemeenschap, tenzij u ons natuurlijk vraagt daarmee te stoppen. 

 

KUNNEN DE GEGEVENS DE EUROPESE UNIE VERLATEN? 

De gegevens kunnen van buiten de Europese Unie worden geraadpleegd, op voorwaarde dat u over 

de vereiste toestemming beschikt en dat u de beschermingsmaatregelen in acht neemt. 

 

WAT ZIJN UW RECHTEN? 

U hebt het recht van toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt: 



- verzoeken dat ze aan u worden meegedeeld 

- verzoeken dat zij worden gewijzigd, worden rechtgezet 

- bezwaar maken tegen de verwerking ervan 

Om juridische redenen kunnen wij verplicht zijn gedurende een bepaalde periode gegevens te 

bewaren die wij op uw verzoek niet langer gebruiken (bijvoorbeeld kopieën van belastingbonnetjes). 

 

WIE TE CONTACTEREN? 

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar de verantwoordelijke voor de verwerking van 

gegevens van de Gemeenschap: 

Gemeenschap Chemin Neuf - Secretariaat-Generaal 

Gegevensbescherming 

59 montée du Chemin Neuf 

69005 LYON 

FRANKRIJK 

 

TOESTEMMING 

Door u in te schrijven voor een dienst of een sessie van de Gemeenschap, of door een donatie te doen, 

stemt u in met ons privacybeleid. 


