
Privacybeleid 
 
1. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken 
De petitie “SOS Cash” is een gezamenlijk initiatief van drie organisaties, Testaankoop, OKRA en 
Financité,. Deze drie organisaties zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van de 
persoonsgegevens. Als u echter uw toestemming geeft voor het gebruik van deze persoonsgegevens 
voor de bekendmaking van de andere acties diensten van deze organisaties, is elk van hen afzonderlijk 
verantwoordelijk voor de verwerking. 
- De contactgegevens van OKRA: 
OKRA trefpunt 55+ vzw , een vzw met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 579 
en ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0434.307.602. Voor 
vragen in verband met uw gegevens kunt u per e-mail contact opnemen met OKRA op het volgende 
adres: privacy@okra.be of per post. 
- De contactgegevens van Testaankoop:  
De Belgische Vereniging van Consumenten Proefaankopen VZW, een vzw, ingeschreven bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0407.703.668, en de coöperatieve vereniging 
van Consumenten Proefaankopen BV, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 
het nummer 0425.989 .356, beide gevestigd te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. Voor vragen over uw 
gegevens kunt u per e-mail contact opnemen met Testachats op het volgende adres: privacy@test-
aankoop.be of per post. 
- De contactgegevens van Financité: 
Financité, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, 
Kruidtuinstraat 75 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 
0434.307.602. Voor vragen over uw gegevens kunt u per e-mail contact opnemen met Financité op 
het volgende adres: data@financite.be of per post. 
 
Financité beheert de website waarop u zich aanmeld. Financité zal uw gegevens alleen doorgeven aan 
de andere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken als u  hiermee instemt dat zij u informeren 
over de andere acties en diensten die zij aanbieden. Aangezien Testachats en OKRA niet altijd op de 
hoogte zijn van uw deelname aan de petitie, wordt u verzocht uw verzoeken te richten aan de 
privacyafdeling van Financité via data@financite.be . 
U kunt dit e-mailadres ook gebruiken voor eventuele klachten of informatieve vragen. 
 
2. Doeleinden en rechtsgronden 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende categorieën van persoonsgegevens die 
worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking evenals hun rechtsgronden.  
 

Naam, voornaam en e-mailadres 

Doel Legale basis 

Registratie van uw deelname aan de petitie Uitvoering van een contractuele bepaling: Door 
u te registreren, vraagt u ons om uw deelname 
aan de petitie vast te leggen. 

Uw gegevens delen met instellingen en 
organisaties om invloed uit te oefenen 

Uitvoering van een contractuele bepaling: door 
u in te schrijven op de petitie, vraagt u dat de lijst 
van ondertekenaars, inclusief uw 
persoonsgegevens, wordt meegedeeld aan de te 
beïnvloeden instellingen en organisaties. 

Naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer 
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Promotie van activiteiten en diensten 
aangeboden door 
verwerkingsverantwoordelijken 

Uw toestemming. 

 
3. Gegevens delen 
3.1 Het doel van de petitie is dat we door de lijst van de ondertekenaars te bezorgen, instellingen of 
organisaties bewust maken van een specifieke problematiek of het beïnvloeden van beslissingen. De 
lijst van ondertekenaars kan worden meegedeeld aan de bevoegde ministers, het parlement en de 
betrokken vertegenwoordigers, alsook aan de instanties die advies moeten uitbrengen over het 
onderwerp van het verzoekschrift. 
 
3.2 Om alle verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor de doeleinden conform punt 2 van dit 
privacybeleid goed te kunnen uitvoeren, kunnen uw persoonsgegevens ook door de volgende partijen 
worden verwerkt: 

 derden die op basis van een contract met een van de gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijken een deel van de gegevensverwerkingsactiviteiten uitvoeren.  
In een dergelijk geval zijn deze partijen, volgens artikel 28 van de AVG, verwerkers die uw 
gegevens niet voor eigen gebruik kunnen verwerken; 

 de personen, werknemers en/of medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijken die 
verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die overeenkomstig 
art. 29 AVG; 

 uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan overheidsinstanties of 
gerechtelijke autoriteiten indien dit wettelijk vereist is of om een misdrijf te voorkomen of te 
bestraffen. 

 
4. Gegevensoverdracht 
Houd er rekening mee dat verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers diensten kunnen gebruiken 
die worden aangeboden door bedrijven die uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte 
kunnen opslaan of toegang daarop hebben. We zorgen er in dit geval altijd voor dat deze bedrijven 
vallen onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of beschermingsgaranties bieden 
in overeenstemming met hoofdstuk V van de AVG. 
 
5. Gegevensbewaring 
Tenzij u om verwijdering verzoekt, worden de petitiegegevens bewaard voor een periode van 
maximaal één jaar nadat de petitie is ingediend bij de instellingen en organisaties waaraan de petitie 
is gericht. 
 
6. Rechten van de betrokkene 
U kunt uw rechten onder de AVG uitoefenen (toegang tot uw gegevens, rectificatie of verwijdering 
ervan, intrekking van uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketing of elk 
gebruik daarvan). 
In de praktijk is het Financité die uw gegevens verzamelt en deze alleen aan de andere gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijken zal doorgeven als u ermee hebt ingestemd dat zij u informeren over 
de diensten die zij aanbieden. Aangezien Testachats en OKRA niet altijd op de hoogte zijn van uw 
deelname aan de petitie, wordt u verzocht uw verzoeken te richten aan de privacyafdeling van 
Financité via data@financite.be . 
U kunt dit e-mailadres ook gebruiken voor eventuele klachten of verzoeken om informatie. 
 
Als u van mening bent dat een van uw rechten op de bescherming van persoonsgegevens is 
geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, 
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Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, per post, per e-mail naar contact(at)apd- gba.be of door naar de 
contactpagina van de Autoriteit te gaan: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact. 
 
7. Beveiliging 
De verwerkingsverantwoordelijken nemen alle passende beveiligingsmaatregelen om de veilige 
verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze petitie te waarborgen. 
Zo is de communicatie tussen uw computer of tablet en de site waar u uw deelname aan de petitie 
aanmeldt versleuteld. 
 


