A L G E M E N E

P R I V A C Y V E R K L A R I N G

De Weergalm van Meerdael vzw, Haasroodsestraat 33, in 3052 Blanden
(privacy@weergalmvanmeerdael.be) vindt privacy belangrijk en wil daarom
zorgvuldig omgaan met ieders gegevens en de wetgeving terzake naleven
(voornamelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend
onder de Engelstalige afkorting GDPR).
Hieronder sommen we daarom in mensentaal op wat dat concreet inhoudt.
1 -Van wie verwerken we gegevens en waarom?
We verwerken persoongegevens van onze leden die daartoe bij hun inschrijving de
toestemming geven. Met toestemming bedoelen we - in het geval van minderjarige
leden - die van een ouder of voogd. We verwerken ook gegevens van de personen
die we tot ons publiek rekenen en die ons daartoe in het verleden hun toestemming
hebben gegeven. Deze tweede categorie noemen we hierna onze fans.
In beide gevallen gebeurt de verwerking ‘in ons gerechtvaardigd belang’. Dat wil
zeggen dat die verwerking nodig is om praktische afspraken te kunnen maken en
om alle geïnteresseerden op de hoogte te kunnen houden van het reilen en zeilen
binnen de vereniging.
2 – Over welke gegevens gaat het?
We houden van onze fans als contactgegeven alleen voornaam en naam en het emailadres bij.
Van onze leden houden we daarnaast om administratieve redenen (inschrijving bij
Vlamo, verzekering, …) ook het postadres, telefoonnummers en de geboortedatum
bij. Bij minderjarige leden komen daar nog eens de telefoonnummers en emailadressen van de beide ouders bovenop.
Slechts in uitzonderlijke gevallen (deelname aan tornooien, concertreis, …) zullen
we andere dan de hierboven opgesomde gegevens opvragen en verwerken. Dat zal
dan ook louter met dat specifieke doel gebeuren en slechts voor zolang als nodig.
We gebruiken ook beeldmateriaal dat tot de persoonsgegevens behoort. Zie
daarover punt 8 – Hoe gaan we om met beeldmateriaal van personen?
Aangezien die voor de werking van de vereniging niet relevant is houden we geen
zogeheten gevoelige informatie bij (geloof, politieke kleur, geaardheid, …).
3 - Waar bewaren wij die gegevens?
De gegevens kunnen worden bewaard op de beveiligde laptop en/of smartphone
van de personen met verantwoordelijkheid binnen onze vereniging. Deze zijn geïnformeerd over het belang van privacy en verbinden zich tot geheimhouding.
We laten gegevens ook door derden bewaren als dat nodig is voor de dienstverlening die wij van hen krijgen (Vlamo, verzekeraars, IT-providers, …). Zie ook punt 4 Geven we privégegevens door?

4 - Geven we privégegevens door?
Uiteraard geven we nooit en aan niemand zomaar persoonsgegevens door. We
doen dit uitsluitend in het kader van de eerder opgesomde doelen (administratie
en informatie). En we geven ook alleen gegevens door aan betrouwbare partners,
gevestigd binnen de EU en dus op hun beurt onderworpen aan de GDPR-wetgeving
en/of met wie we een overeenkomst hebben die garandeert dat zij onze principes
en vanzelfsprekend ook de wetgeving naleven. Het gaat bijvoorbeeld om
koepelorganisaties als Vlamo, verzekeringsmaatschappijen, de provider op wiens
server onze website staaat, het platform dat we gebruiken om e-mails uit te sturen,
…
5 - Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren gegevens slechts zolang als nodig voor het beoogde doel, zolang de
wet het vereist, of tot de persoon in kwestie eventueel zelf vraagt om ze te
verwijderen (zie ook punt 11 – Over welke rechten beschikken de betrokken
personen?). Concreet zullen we de gegevens binnen de week (laten) verwijderen
zodra leden volledig ontslag nemen als lid of zodra fans uitschrijven voor onze
mailings.
6 - Hoe beveiligen we onze gegevens?
We nemen de nodige maatregelen om de gegevens die we gebruiken afdoende te
beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, ... Die maatregelen zijn zowel
organisatorisch (bijvoorbeeld door een loginprocedure op onze website) en
technisch (onder meer door het installeren van antivirussoftware).
Wie de indruk zou hebben dat we hierin tekortschieten kan zich wenden tot
privacy@weergalmvanmeerdael.be.
7 – Welke mailinglijsten gebruiken we zoal?
Concreet maakt onze vereniging gebruik van mailinglijsten voor het versturen van
de volgende info. Na de maandelijkse bestuursvergadering kan beslist worden om
de relevante beslissingen aan de leden bekend te maken in een Nieuwsbrief. Die
verschijnt dus maximaal 12 keren per jaar. Voor wijzigingen, onvoorziene
gebeurtenissen en om kort op de bal te kunnen spelen versturen we ook
informatieve e-mails. We garanderen dat die e-mails nodig zijn voor de goede
werking van de vereniging en beperkt blijven tot het minimum.
Naar fans sturen we uitnodigingen (concerten, nieuwjaarsreceptie,…) en ons
verenigingsblad Harmonieuws. Ze hebben ons daartoe in het verleden de
toestemming verleend en we nemen aan dat ze geïnteresseerd blijven in info over
gelijkaardige activiteiten, tenminste zolang ze geen gebruik maken van de

mogelijkheid die we systematisch bieden om zich uit te schrijven van onze
mailinglijsten.
8 - Hoe gaan we om met beeldmateriaal van personen?
Leden en fans weten dat op onze activiteiten foto’s en filmpjes kunnen worden
genomen die nadien misschien ook gepubliceerd zullen worden op onze website,
onze Facebookpagina’s, in ons verenigingsblad HarmoNieuws, …
Dat zijn sfeerbeelden, bedoeld als herinnering aan onze concerten en activiteiten.
Het zijn niet-gerichte beelden, waarvoor we in principe geen toelating nodig
hebben. Leden (of hun ouders of voogd) geven ons daarvoor evenwel hun
toestemming via hun inschrijving als lid. Fans kunnen altijd weigeren in beeld te
komen of vragen om materiaal waarop ze herkenbaar zijn te (laten) verwijderen. Ze
doen dat het beste bij de privacy@weergalmvanmeerdael.be.
We maken ook gerichte (geposeerde) foto’s van onze leden voor zover zij daartoe
op dat ogenblik hun toestemming geven.
Op onze website maken we het downloaden van beeldmateriaal zo moeilijk
mogelijk en een disclaimer op de site verbiedt het overnemen van de gebruikte
beelden.
9 – Gebruiken we cookies op onze website?
De Weergalm van Meerdael gebruikt functionele cookies (kleine bestandjes die na
een eerste websitebezoek worden opgeslagen op het toestel van de bezoeker). Die
cookies zijn nodig voor de technische werking van de site en vergroten het
gebruiksgemak van de bezoeker. Wie dat wil kan via de instellingen van de
gebruikte browser cookies weigeren of aangemaakte cookies verwijderen.
Gebruikers worden ervan op de hoogte gebracht dat de website cookies gebruikt
en gaan akkoord door op ‘ok’ te klikken of door de website te blijven doorbladeren.
10 - Hoe zit het met geautomatiseerde besluitvorming?
Onze vereniging maakt geen gebruik van dit soort technieken. We houden geen
gegevens bij van de bezoekers aan onze website, laat staan dat we er profielen van
opmaken of hen ‘spontaan’ zouden beginnen aanschrijven. We zullen enkel in
contact treden met wie daar uitdrukkelijk om gevraagd heeft.
11 - Over welke rechten beschikken de betrokken personen?
We informeren je graag over je recht om je gegevens in te kijken, te corrigeren en
te laten verbeteren of om bezwaar te maken tegen het gebruik van (sommige van)
je gegevens. Je contacteert daarvoor het beste onze privacyverantwoordelijke op
privacy@weergalmvanmeerdael.be.
We kunnen wel pas ingaan op dergelijke vragen als we er zeker van zijn dat de
betrokkene werkelijk is wie hij of zij beweert te zijn en zullen dus, net vanwege de

privacy, moeten vragen om een voldoende identificicatie. We garanderen een
snelle reactie, ten laatste binnen de kalenderweek.
We wijzen er ook op dat iedereen het recht heeft om bij de nationale
toezichthouder, de zogeheten ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’ een klacht in te
dienen. Dat kan bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per email op commission@privacycommission.be. We stellen het echter op prijs als je
eerst rechtstreeks met onze vereniging in contact zou willen treden.
12 - Wat doen we bij lekken?
Eventuele datalekken melden we zodra we er weet van hebben bij de
bovengenoemde privacycommissie.
13 - Is dit de definitieve versie van de privacyverklaring?
De Weergalm van Meerdael vzw kan haar privacyverklaring op elk ogenblik
wijzigen. Dit is de versie van 15 maart 2019. De recentste versie zal altijd op deze
plaats te vinden zijn. Wie dat wil kan op verzoek ook de oudere versies inzien.

