25 mei 2018

Privacyverklaring Muziekatelier Kalken - Personeel
Muziekatelier Kalken, VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en
dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekatelier Kalken VZW houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als Muziekatelier Kalken, VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:

Muziekatelier Kalken, VZW
Groenemeersen 3
9270 Kalken
Peter.Hanselaer@kuleuven.be (voorzitter)
rene.hanselaer@proximus.be (secretaris-schatbewaarder)
Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze huidige en vroegere personeelsleden:
• Alle lesgevers
• De bestuursleden van het Muziekatelier Kalken, VZW
• Administratief personeel en externe boekhouder
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Muziekatelier Kalken, VZW verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden en rechtsgronden
• Om de functie te vervullen van lesgever, bestuurslid of administratieve helper van Muziekatelier
Kalken, VZW
• Om de vergoedingen uit te betalen
• Om nieuwsbrieven en uitnodigingen (inschrijvingsinfo, tijdschrift “Echo”, algemene
uitnodigingen, informatie) te ontvangen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en
opslaan:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Bankrekeningnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
• De gevolgde opleiding, professionele cursussen en professionele ervaring

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.
Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
• Deze gegevens worden doorgegeven in het kader van subsidiëring door de overheid aan
o

De gemeentelijke overheid van Laarne (Dienst Jeugd en Cultuur)

o

De Vlaamse Overheid

• Elk personeelslid geeft door zijn inschrijving aan Muziekatelier Kalken, VZW de toelating tot
publicatie van foto’s genomen tijdens activiteiten van het Muziekatelier op haar website
(www.muziekatelierkalken.be) en in haar ledenblad Echo.
• Alle leerkrachten staan met naam en emailadres op de website van Muziekatelier Kalken, VZW.
Tevens staat hierop een korte beschrijvende tekst over zijn muzikale ervaring zoals die door de
leerkracht zelf werd meegedeeld werd op de “Monitorfiche”

http://www.muziekatelierkalken.be

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen

verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens
delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten
allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn
Muziekatelier Kalken, VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar na uittreding als
personeelslid.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be
Wijziging privacy statement
Muziekatelier Kalken, VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website en/of verwittigen per mail.

