Privacyverklaring Bryghia Cantat vzw
Bij BRYGHIA CANTAT hechten we veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteren we
jouw privacy.
In deze privacyverklaring willen we 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.
BRYGHIA CANTAT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
De nieuwe wet op de privacy wil vooral een bewustwording creëren bij koorleden en bestuursleden over hoe we
omgaan met onze- en elkaars persoonsgegevens.
De manier van omgaan met persoonsgegevens vereist in de eerste plaats een mentaliteitswijziging.
GDPR(General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is een zaak van
iedereen binnen de vereniging die persoonsgegevens kan opvragen of gebruikt.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen
die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, bezoekers en sponsors.

Contactgegevens
Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog
vragen hebt. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds terecht bij:
Bryghia Cantat vzw
info@bryghia-cantat.be
Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die eventuele persoonsgegevens achterlaat op de website, zich
inschrijft als lid, inschrijft voor een activiteit of als sponsor zijn medewerking verleent.

Hoe krijgen wij je gegevens?
Bij BRYGHIA CANTAT verwerken wij in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van onze leden,
medewerkers, bezoekers, sympathisanten en sponsors. Je persoonsgegevens kunnen verzameld worden via
gebruik van onze website, meer bepaald via contact- en inschrijvingsformulieren, inschrijving activiteiten,
lidmaatschap.

Waarom houden wij persoonsgegevens van jou bij ?
Wij houden persoonsgegevens van jou bij
●
●
●
●
●
●

om lid te worden van onze vereniging (organisatie)
voor de organisatie van en versturen van uitnodigingen voor repetities, optredens en andere activiteiten
door onszelf of onze provinciale en nationale koepel Koor&Stem(1)
voor afsluiten van (verplichte) verzekeringen
zodat we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen over onze concerten,optredens en activiteiten.
zodat we geanonimiseerd kunnen rapporteren aan subsidiërende overheden
voor analysedoeleinden zodat we ons aanbod optimaal kunnen afstemmen
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Welke gegevens houden wij bij?
We vragen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om onze werking en activiteiten te kunnen uitvoeren..
Hiervoor vragen we, afhankelijk van het doel, gegevens op zoals voornaam, naam, adres, e-mail, telefoon, functie
(koorlid, dirigent, bestuurslid), stemsoort, datum concert, ….
Wij gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben.

Ledenlijsten
In het kader van lidmaatschap vragen we informatie





die nodig is om je zoveel mogelijk te kunnen informeren(concertinfo,repetitiemateriaal,agenda,…)
die nodig is voor de verzekering (Koor&Stem(1))
die nodig is voor de goede werking van de vereniging
om je gerichte informatie (kalenderoverzicht,verslagen bestuursvergaderingen,info randactiteiten..) te
kunnen bezorgen.

BRYGHIA CANTAT houdt 4 soorten ledenlijsten bij.
Vaste ledenlijst
Voor onze vaste ledenadministratie houden we bij
Naam – Adres – Telefoonnr. – G.S.M.nr. - E-mail-adres – Start koorlid (mm/jjjj) – Geboortedatum – Stemsoort
Vaste koorleden worden steeds vermeld op de vaste ledenlijst.
Kandidaat ledenlijst
Wanneer een nieuw koorlid aansluit bij de vereniging wordt hij/zij eerst als kandidaatlid aangenomen tot na de
stemproef.
Voor kandidaatleden houden we bij
Naam – Telefoonnr. – G.S.M.nr. – E-mail-adres - Stemsoort
Ereledenlijst
Wanneer een koorlid als actief lid de koorvereniging verlaat krijgt hij/zij de mogelijkheid om erelid te worden
(voorwaarden staan vermeld in de statuten). Ereleden worden verder op de hoogte gehouden van concerten en
activiteiten binnen de vereniging.
Voor ereleden-administratie houden we bij
Naam – Adres – Telefoonnr. – G.S.M.nr. - E-mail-adres – Start koorlid (mm/jjjj) – Geboortedatum - Stemsoort
Oudledenlijst
Wanneer een koorlid bij het verlaten van het koor hij/zij geen erelid wordt en het koorlid zich niet wenst uit te
schrijven, houden we de gegevens bij op een oudledenlijst. Een oudlid kan aangeschreven worden om als zanger
mee te zingen bij grote projecten.
Voor oudleden houden we bij
Naam – Adres – Telefoonnr. – G.S.M.nr. – E-mail-adres – Stemsoort

Andere lijsten
Bezoekerslijst
Wij verzamelen en verwerken de gegevens die wij van jou ontvangen wanneer je je digitaal inschrijft voor een
activiteit. Deze gegevens worden gebruikt voor een vlot verloop en het bezorgen van uitnodigingen voor
activiteiten. Je hebt de mogelijkheid om je al dan niet in te schrijven tot het ontvangen van verdere info omtrent
concerten van Bryghia Cantat. Uitschrijven kan door berichtgeving via mail naar ons contactadres.
Voor bezoekers houden we bij
Naam – Telefoonnummer – Datum concert – E-mail – Aantal bestelde kaarten – Afgehaald J/N
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Sponsorlijst
Wij verzamelen de gegevens die wij van je ontvangen bij inschrijving voor de sponsorverbintenis binnen een
activiteit. Uitschrijven kan door berichtgeving via mail naar ons contactadres.
Van sponsors houden we administratief bij
Naam en adres firma – Verantwoordelijke firma – Contact via koorlid(naam koorlid) – Datum concert –
#Ontvangen vrijkaarten - Bijdrage sponsoring

Foto’s en video’s
Het is mogelijk dat er sfeerfoto's en -video’s worden genomen die wij kunnen gebruiken voor verslaggeving in onze
gedrukte of online communicatiekanalen. Voor gerichte beelden wordt vooraf toestemming gevraagd (bvb door te
vragen te poseren). Indien je nadien toch bezwaar hebt tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, neem je contact
met ons op via bovenstaande contactgegevens. We zullen dan de foto of het filmpje zo snel mogelijk verwijderen.

Nieuwsbrieven
Wij verzamelen en verwerken de gegevens die wij van jou ontvangen wanneer je je akkoord geeft om verder op de
hoogte te blijven van onze concerten. Nieuwsbrieven kunnen 1 à 2 maal per jaar worden uitgestuurd om je op de
hoogte te brengen van de geplande activiteiten van BRYGHIA CANTAT. Deze gegevens zullen niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.

Minderjarigen
We verwerken enkel gegevens van minderjarigen mits toestemming van de ouders of voogd. Minderjarigen kunnen
enkel gebruik maken van ons aanbod mits toestemming van de ouders of voogd.

Wie verwerkt je gegevens ?
Aan bestuursleden van Bryghia Cantat wordt toegang verleend om de ledenlijsten en bezoekerslijst in te kijken via
de cloud storage oplossing RushFiles opgenomen binnen het webhosting pakket van onze provider One.com(2).
De toegang tot de verschillende documenten gebeurt via een persoonlijke login en paswoord.
Persoonsgegevens koorleden kunnen doorgegeven worden aan onze koepelorganisaties Koor&Stem(1)
(provinciaal en nationaal) om je te verzekeren, te informeren en uit te nodigen voor gerichte vormingen.
Koor&Stem(1) volgt eveneens de regels binnen de nieuwe privacywet.
Geanonimiseerde gegevens kunnen worden verwerkt voor analyse en onderzoek.
Vaste leden hebben toegang via login en paswoord tot de beveiligde pagina van onze website waar ze de ledenlijsten
kunnen inkijken en afladen. Deze ledenlijsten worden door de vaste leden enkel en alleen gebruikt voor eigen gebruik
en worden niet doorgegeven aan derden. Vaste leden hebben deze privacyverklaring voor akkoord gelezen en
digitaal ondertekend.
Wij geven jouw gegevens nooit door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden
of dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Zo maken wij gebruik van
 een derde partij(1) voor het verplicht verzekeren van onze koorleden en het intekenen op activiteiten
georganiseerd door onze provinciale en nationale koepel Koor&Stem(1)
 een derde partij(2) voor het verzorgen van de internetomgeving (website en webhosting), het verzorgen van ITinfrastructuur, de opslag van gegevens, het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
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Hoe worden gegevens beveiligd?
Wij hebben in de mate van het mogelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
- Alle personen die van je gegevens kennis kunnen nemen, hebben zich akkoord verklaard met deze
privacyverklaring
- Alle personen die van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.

Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons
deze gegevens hebt gegeven, onder meer voor rapportage naar de overheid en tot zolang de administratie deze
nodig heeft voor de werking van de vereniging.

Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website
Onze website maakt gebruik van analytische cookies (via onze provider(2)) om anonieme gegevens te verzamelen
i.v.m. aantal bezoekers, tijdsduur op de site, locatie enz.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?
Je hebt steeds recht op inzage en op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden.
Je hebt ten allen tijde het recht je gegevens op te vragen of ons te verzoeken deze aan een andere partij door te
geven. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die
andere partij. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen via het mailadres in het punt contactgegevens.
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons?
Neem dan zeker contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.
Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan
kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).

Wijziging privacy statement
Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.

(1)Koor&Stem hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteren van jouw privacy. In de privacyverklaring willen we
heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we ermee omgaan. De volledige tekst van het
privacybeleid van Koor&Stem is te vinden via volgende link, https://www.koorenstem.be/nl/wie-zijn-we/privacyverklaring
(2)One.com erkent de speciale verantwoorlijkheid die komt kijken bij de hosting van persoonlijke gegevens op de webruimte van de klant. We
willen graag zien dat de klanten One.com als een betrouwbare plaats zien voor hun data opslag. Het One.com datacenter is daarom ontworpen
om te voldoen aan de hoogste standaards van beveiliging. Alle data van de klanten en de systeem data van One.com zijn beveiligd door een
dagelijkse remote back-up van alle servers door middel van een privé 10 Gbit glasvezel verbinding naar een aparte back-up locatie, gesitueerd
op 10 km afstand van de hoofdserverruimte. De volledige tekst van het privacybeleid van onze provider is te vinden via volgende link,
https://www.one.com/nl/info/privacy-beleid .
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