CHARTER VAN DE VRIJWILLIGER
ToolBox verbindt zich ertoe :
•

•

•
•

regelmatig te communiceren over haar activiteiten en haar projecten door regelmatig nieuwsbrieven uit te
brengen, haar website en extranet te actualiseren en door de organisatie van formele en informele
vergaderingen voor haar leden;
een coördinator aan te duiden binnen het centrale team die als contactpersoon zal dienen bij conflicten en
die oplossingen zal zoeken voor de problemen die zich kunnen stellen bij het uitvoeren van uw taken als
ToolBox-vrijwilliger;
u te ondersteunen in uw opdracht door o.a. het aanreiken van een aangepaste methodologie en haar
ledennetwerk;
een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die de risico’s van de vrijwilliger dekken

Ik, ondergetekende …………………………. verbind mij ertoe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

minimum 8 uur per maand ter beschikking te stellen voor het coachen van de geselecteerde vzw’s;
een correcte deontologische attitude te observeren en de opdracht volgens best vermogen te vervullen;
een gepaste opzegperiode te voorzien in het geval dat ik mijn engagement tijdelijk of definitief opschort. Het
beëindigen van de overeenkomst zal gepaard gaan met een exitgesprek;
regelmatig (minstens om de twee maanden) te rapporteren aan mijn coördinator over de vooruitgang van
het project en de belangrijke wijzigingen binnen de vzw;
mijn profiel op de website regelmatig te actualiseren;
lid te worden van de Linkedin ToolBox-groep;
dat mijn e-mail adres en gsm-nummer raadpleegbaar zijn door andere ToolBox-vriwilligers;
informatie te verschaffen aan andere ToolBox-vrijwilligers over de door mij ondernomen missies;
het extranet van ToolBox te verrijken met elke informatie die ik relevant acht voor andere ToolBox-leden in
het kader van hun opdracht binnen ToolBox;
bij het beëindigen van een opdracht of een belangrijke fase van een project, het resultaat van de opdracht
voor te stellen aan het Centrale Team en enkele bestuurders van ToolBox, in het bijzonder de impact van de
begeleiding op de vzw en de learnings van de opdracht;
de confidentialiteit van de bekomen informatie te respecteren en te bewaken;
het imago en reputatie van ToolBox niet te schaden;
minstens één thematische vergadering per jaar bij te wonen alsook de algemene vergadering. Indien ik de
algemene vergadering niet kan bijwonen, bezorg ik het Centrale Team een volmacht zodat het quorum
bereikt wordt;
mijn diensten, zei het direct of indirect, niet tegen betaling aan de door mij gecoachte vzw’s aanbieden,
zonder de uitdrukkelijke toestemming van ToolBox;
tijdig mijn jaarlijkse ledenbijdrage van 30€ te betalen;

ondertekend voor ToolBox door...............................................................................(coördinator ToolBox)

ondertekend door.......................................................................................................(ToolBox-vrijwilliger)
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Privacyverklaring ToolBox vzw – ToolBox vrijwilligers
ToolBox vzw respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht wordt
in alle Europese landen. Concreet betekent dit het volgende:

Welke persoonlijke gegevens verwerkt ToolBox vzw?
•

ToolBox vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar
activiteiten. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats,
geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, taal waarin je kan coachen en eventueel werkervaring, plaats
waar je werkt.

Hoe verzamelt ToolBox vzw persoonlijke gegevens?

ToolBox vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens
• Als u die u zelf rechtstreeks aan ons meedeelt
• of via onze website
• of via social media (Linkedin, Facebook, Twitter). Wij verwijzen hier naar de privacy policy van de sociale
media waar u zelf uw instellingen kan beheren en bepalen wat voor derden zichtbaar is
o https://www.facebook.com/policy.php
o https://twitter.com/en/privacy
o https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• of gegevens die publiek beschikbaar zijn

Wanneer en waarom verwerkt ToolBox vzw persoonlijke gegevens?

ToolBox vzw verwerkt deze gegevens voor het uitvoeren van haar activiteiten en enkel:
• indien u hier de toestemming voor gaf (publicatie van uw naam, voornaam, foto en linkedin profiel op
onze website en in ons jaarverslag)
• of, indien de verwerking nodig is voor administratieve verwerking (lidmaatschap) of uitnodigingen voor
events en trainingen
• of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bvb in het kader van een fiscaal
attest)
• ToolBox vzw houdt u op de hoogte van zijn activiteiten via zijn nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief geeft u de
mogelijkheid u eenvoudig uit te schrijven
• ToolBox meet eveneens de betrokkenheid van zijn leden door een net promotor score. Deze informatie
wordt echter nooit individueel behandeld – maar wordt geaggregeerd gebruikt ter verbetering van de
interne werking

Hoe behandelt ToolBox vzw persoonlijke gegevens?
Enkel de bevoegde personen binnen ToolBox vzw zullen tot uw persoonsgegevens toegang hebben. We
gebruiken andere organisaties om ons te helpen bij het beheer en beveiligen van persoonsgegevens. Zij mogen
die gegevens alleen gebruiken voor de opdracht die ze van ons krijgen en zijn verplicht je persoonsgegevens
zorgvuldig te gebruiken en te beveiligen. Zij moeten de gegevens geheimhouden en na gebruik vernietigen. Wij
maken hier vooraf duidelijke afspraken over. In geen geval zal ToolBox vzw uw gegevens verkopen of zomaar ter
beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven.

Hoe lang bewaart ToolBox vzw persoonlijke gegevens?

ToolBox vzw houdt uw gegevens bij om de historiek van de uitgevoerde opdrachten bij verenigingen te bewaren.

Bewaart ToolBox vzw mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse
beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen
ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op
geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
vzw ToolBox asbl
Beenhouwersstraat 53, 1000 Brussel • Rue des Bouchers 53 – 1000 Bruxelles
info@toolbox.be • www.toolbox.be

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
•
•
•

Houd uw gegevens correct door ons veranderingen mee te delen. U kan deze wijzigingen doorgeven aan
de ToolBox coordinator of via info@toolbox.be
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, kan deze op juistheid controleren en onjuistheden in
verband met uw persoonsgegevens steeds doen verbeteren
Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich te allen tijde
richten tot ToolBox vzw, Beenhouwersstraat 53, 1000 Brussel of via info@Toolbox.be
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