
PRIVACYVERKLARING Attent  

Attent werkt voor het beheer en verzamelen van persoonsgegevens in overeenstemming met de 

Europese richtlijn GDPR (25 mei 2018).  

Attent, Netwerk voor maatschappelijke inzet in bisdom Antwerpen valt administratief onder de 

werking van het bisdom Antwerpen en bijgevolg ook onder het algemeen beheer van gegevens door 

het bisdom Antwerpen.  

Voor de specifieke werking omtrent maatschappelijke inzet, diaconie en solidariteit worden ook 

buiten de werking van het bisdom Antwerpen persoonsgegevens verzameld en beheerd. Deze 

gegevens gebruikt Attent om:   

• u te informeren over activiteiten van Attent en partners, zodat u er ook aan kan deelnemen. 

• nieuwsbrief en uitnodigingen te sturen.  

Attent verzamelt hiertoe enkel uw naam en mailadres.  

Indien er voor het inrichten van een bepaalde activiteit of vorming extra gegevens nodig zijn, wordt u 

dat expliciet gevraagd. Die gegevens worden na de activiteit of vorming verwijderd.  

Voor een activiteit die vooraf betaald moet worden kunnen extra gegevens worden gevraagd – bv. 

adres, bankrekening- zodat de betaling eenduidig kan worden gekoppeld aan uw naam. Ook deze 

gegevens worden verwijderd na het administratief afronden van de activiteit.  

Bij een activiteit of vorming wordt uw toestemming gevraagd om u verder over Attent te mogen 

informeren, via de nieuwsbrief.  

Tijdens activiteiten worden foto’s of filmpjes gemaakt, ten behoeve van publicatie achteraf. U wordt  

zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden en krijgt de kans om te melden of u al 

dan niet in beeld wil komen.  

Attent geeft geen gegevens door aan derden.  

Voor een aantal vormingen werkt Attent samen met CCV Antwerpen. Aan CCV worden geen 

persoonsgegevens doorgegeven, enkel een bepaald aantal anonieme deelnemers.  

Attent heeft een microsite op Kerknet en valt onder de algemene toepassing van GDPR van Kerknet.  

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de abonneelijst van de nieuwsbrief van Attent. Deze 

lijst wordt beheerd door de stafmedewerker van Attent. Bovendien kan u telkens u een nieuwsbrief 

ontvangt zelf uw gegevens aanpassen of uitschrijven. Of u neemt contact op met: 

attent@bisdomantwerpen.be   
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