Privacy verklaring van vzw Sint-Joris & Jorko

Wij zijn de vzw Sint-Joris & Jorko en onze zetel is gevestigd in de Brouwerijstraat 24,
8680 Koekelare (I.N.7064/2000), emailadres contact@sint-joris-jorko.be.
De vzw Sint-Joris & Jorko hecht veel waarde aan de bescherming van je
persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We
maakten dit beleid op in het kader van de General Data Protection Regulation
(GDPR), waarbij burgers van de EU kunnen genieten van een transparante manier
om persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen.
Als we in deze privacy verklaring spreken over ‘ons’ of ‘wij’ dan hebben we het over
vzw Sint-Joris & Jorko.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens.
Dit brengt met zich mee dat:
•
•
•
•
•
•

wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in deze privacyverklaring;
de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
wij vragen geen toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens die
we nodig hebben voor de werking van onze vereniging, voor alle andere
gegevens vragen we wel je uitdrukkelijke toestemming;
wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de
beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
we op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop
willen wijzen en deze respecteren.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden,
ereleden, vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen
of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, sponsors en leveranciers.
Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?
Vzw Sint-Joris & Jorko is een culturele vereniging en heeft als doel de muziekkunst
in haar verscheidene vormen aan te leren en/of te beoefenen. Zij kan alle
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van dit doel. De drie afdelingen van de VZW streven naar een

optimale samenwerking tussen de afdelingen. Om haar doel optimaal na te streven,
dienen wij een aantal persoonsgegevens op te vragen, te bewaren, te verwerken en
te raadplegen.
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :
•
•
▪
•
▪
•
•
•

Administratie van leden, ereleden en vrijwilligers en dienstverlening aan leden
en ereleden (uitvoering overeenkomst)
Om je toe te laten deel te nemen aan onze activiteiten van (uitvoering
overeenkomst)
Aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven,
contactname in geval van programmawijziging of annulatie)
Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en
uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
Ledenblad Doremifameusje (op papier en/of elektronisch)
Het bekomen van subsidiëring door de federale, regionale of lokale overheid
(wettelijke verplichting)
Beheer van reclame-inkomsten
Voor het verzekeren van leden, bestuursleden, ereleden en vrijwilligers

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van
toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens
van je vragen en/of verwerken :
• Persoonlijke identiteitsgegevens zoals onder meer naam, voornaam, adres,
• Privé contactgegevens zoals onder meer telefoonnummer, e-mail adres
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer (enkel voor bestuursleden)
• Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geslacht/gender
• Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
• Aanwezigheid
• Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)
• Medische gegevens (medische fiche) : enkel voor Halloweenweekend
We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op
verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op
onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

•
•

Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
Het verzekeren van onze leden, ereleden, bestuursleden en vrijwilligers

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van
je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte
gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking
te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons daarvoor
(schriftelijk) toestemming geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in
te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor
de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de
EU.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde
partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële
doeleinden.
Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van
het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die
noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van
boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik,
onopzettelijk verlies of openbaarmaking, onopzettelijke of onwettige verwijdering of
eender welke vorm van onwettige behandeling.
Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij je gegevens betrokken zijn, dan
word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Je rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die we over je
verzamelen.
Wil je inzage in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, laat het ons dan
weten door ons te contacteren op het adres van onze zetel of via het mailadres
contact@sint-joris-jorko.be. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je
identiteit te bewijzen. Vervolgens bezorgen we je dan binnen de 30 dagen een
overzicht van je gegevens.

1. Je hebt recht op aanpassing
Merk je dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over jou
verwerkt hebben, dan kan je gebruik maken van je ‘Recht op correctie’. Het volstaat
op ons dat te laten weten via het adres van onze zetel of via het mailadres
contact@sint-joris-jorko.be. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je
identiteit te bewijzen. Vervolgens doen we dan binnen de 30 dagen de nodige
aanpassingen en bezorgen we je hiervan een overzicht.
2. Je hebt recht op schrapping
Wens je volledig uit onze databestanden te worden geschrapt ? Dan kan je ons
contacteren op het adres van de zetel of via het mailadres contact@sint-jorisjorko.be en zorgen wij ervoor dat je gegevens volledig gewist of gearchiveerd
worden. Dit kan echter enkel voor gegevens die niet langer strikt noodzakelijk zijn
voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht
voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.
3. Je hebt recht op verzet
Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis
van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij je gegevens noodzakelijk zijn voor
de doeleinden waarvoor we ze gebruiken). Je hebt het recht om je te verzetten tegen
het gebruik van je gegevens voor commerciële doeleinden.
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Via het adres van de zetel of via het mailadres contact@sint-joris-jorko.be kan je ons
contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.
Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Pas daarna
kunnen we op je vraag ingaan.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de
uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te
nemen via h et adres van de zetel of via het mailadres contact@sint-joris-jorko.be.
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be
Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we
een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 juli
2018.

