
Als u een aanvraag via deze centrale boekingstoepassing voor de ontmoetingscentra van Waregem 

indient, worden de gegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de vzw Ontmoetingscentra 

Waregem. Meer informatie over de vzw kan u vinden op www.waregem.be/ontmoetingscentra.  

De gegevens die u opgeeft worden enkel verwerkt om de boeking in het betreffende ontmoetingscentrum 

te behandelen. Dit houdt in dat wordt bekeken of de zaal voor u kan worden gereserveerd, dat het 

contract wordt opgemaakt, dat de betaling wordt afgehandeld, dat de naleving van het reglement kan 

worden gecontroleerd, enz. Na de afhandeling van de transactie, worden de gegevens nog 7 jaar 

behouden in lijn met de boekhoudwetgeving. 

Let wel: de vzw Ontmoetingscentra Waregem is niet verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens 

door de lokale verenigingen die activiteiten organiseren in de ontmoetingscentra. Dat zijn de lokale 

verenigingen.  

U heeft zelf de keuze in het proces om de activiteit kenbaar te maken op de publieke kalender van het 

ontmoetingscentrum. Als u dat niet doet, verschijnt gewoon dat het OC of de betreffende zaal bezet is. 

De informatie in de kalender wordt enkel voor de nabije toekomst publiek getoond. De kalender in het 

verleden wordt enkel bijgehouden om de bezetting de ontmoetingscentra te meten en daaruit te leren. 

Er wordt u ook de mogelijkheid geboden om, als u vaker een boeking dient door te geven, om een 

gebruikersaccount aan te maken. Die gegevens worden enkel bijgehouden om het u makkelijker te maken 

om in te loggen en niet telkens uw basisgegevens op te vragen. U hoeft geen gebruikersaccount aan te 

maken om een boeking of zelfs meerdere boekingen door te geven. 

Als u persoonsgegevens verwerkt worden, kent de wet u een aantal rechten toe, zoals het recht om te 

weten welke gegevens over u worden verwerkt, er een kopie van te krijgen, ze – als ze incorrect zijn – te 

verbeteren, enz. Voor meer informatie daarover verwijzen we naar de website van de Belgische 

Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/. 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten wensen uit te 

oefenen, neem dan contact op met de vzw Ontmoetingscentra Waregem met de vermelding 

“gegevensbescherming”. U kan uw vraag meteen ook richten aan de persoon speciaal aangesteld 

daarvoor (de zogenaamde “data protection officer”) door een bericht te zenden aan 

ontmoetingscentra@waregem.be  
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