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Privacyverklaring K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen 

  

Identiteit organisatie : 

Koninklijke Fanfare Sint-Pietersvrienden Uitbergen 
Maatschappelijke zetel: 
Veerstraat 38 
9290 Uitbergen 
 

info@fanfare-uitbergen.com 

Contactpersoon :  Erna Peelman, 052/42 42 80 
erna.peelman@fanfare-uitbergen.com 

 

Algemeen 

De K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens en wil dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring 
willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen 
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De K.F. Sint-Pietersvrienden 
Uitbergen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat: 

 wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt; 

 deze doelen en type persoonsgegevens beschreven zijn in deze privacyverklaring; 
 de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens;  
 wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  
 alle personen die namens de K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen van uw gegevens 

kennis kunnen nemen, gehouden zijn aan de geheimhouding daarvan. De 
bestuursleden van de vereniging zijn geïnformeerd over het belang van de 
bescherming van de persoonsgegevens.; 

 er geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is 
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

Welke gegevens verzamelt de K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen en voor welk doel ? 

De K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen heeft als doel het beoefenen van muziek in de 
amateurmuziekwereld, meer bepaald de fanfaremuziek. Hiervoor biedt zij wekelijks de 
mogelijkheid aan geïnteresseerde muzikanten, om, onder leiding van een professionele 
lesgever, samen te musiceren. Daarnaast stelt de vereniging zich tot doel om mensen die een 
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blaasinstrument of slagwerkinstrument willen leren, te informeren, te stimuleren, te 
ondersteunen en te begeleiden in deze muziekstudie. Om haar doel optimaal na te streven, 
dient de K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen een aantal persoonsgegevens op te vragen, te 
bewaren, te verwerken en te raadplegen. 

 

1. Lijst van de muzikanten/bestuursleden/helpers :  
 

Welke gegevens ? Van elke muzikant, bestuurslid en permanente medewerker worden 
volgende gegevens verzameld : naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, e-mailadres, 
geslacht, aansluitingsdatum, instrument/functie. 

Alle gegevens worden bij de leden verkregen. Indien betrokken lid jonger is dan 16 jaar, 
wordt daarvoor de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van een ouder of voogd 
gevraagd. 

Waarvoor worden de gegevens gebruikt ? Al deze gegevens worden door de K.F. Sint-
Pietersvrienden Uitbergen verzameld en verwerkt vanwege een gerechtvaardigd en 
noodzakelijk belang. Om de ledenverzekering van de muzikanten, bestuursleden en helpers 
bij Vlamo vzw in orde te kunnen brengen en voor het verspreiden van informatie aangaande 
de werking van de vereniging. 

In voorkomend geval dienen deze gegevens eveneens voor de aanvraag tot het bekomen van 
subsidies (Gemeente, Provincie, Muziekfederatie, Nationaal …). Deze zijn noodzakelijk voor 
de goede werking van de vereniging. 

De leden vermeld op deze lijst worden via elektronische weg (verslag van een bestuurs-
vergadering, nieuwsbrief ) op de hoogte gehouden van de gang van zaken van de vereniging. 
De bestuursleden treffen de nodige beslissingen hiervoor. 

Wanneer iemand niet langer deel uitmaakt van de muziekvereniging en/of van het bestuur van 
de K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen, worden zijn gegevens meteen uit het ledenregister 
verwijderd. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard ? Het ledenregister wordt elk jaar geüpdatet en de 
versie wordt 5 jaar door de secretaris van de vereniging bewaard. Daarna wordt deze 
gearchiveerd. 

Wie heeft er toegang tot deze gegevens ? De secretaris van de vereniging bewaart de 
gegevenslijst in de vorm van een Excel-lijst en alle bestuursleden van de fanfare krijgen 
hiervan inzage. Het rijksregister van de leden is hierbij niet vermeld. 

Indien een lid geen informatieve mails meer wil ontvangen of niet verder lid van de 
vereniging wil blijven, kan die zich uitschrijven hiervoor door de secretaris van de vereniging 
schriftelijk te verwittigen. 
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2. Lijst van de steunende leden, ereleden, super ereleden : 
 

Welke gegevens ? Jaarlijks wordt ter ondersteuning van de werking van de K.F. Sint-
Pietersvrienden Uitbergen een financieringsactie georganiseerd. Van elk steunend lid, erelid 
of super-erelid worden volgende gegevens bij gehouden : naam, adres, bedrag van het 
betaalde lidgeld. 

Waarvoor worden de gegevens gebruikt ? Betrokkenen krijgen jaarlijks per post een 
uitnodiging tot betalen van het lidmaatschap. Daarnaast dienen deze gegevens voor het 
verspreiden van info aangaande de werking van de vereniging. In de uitnodiging tot betalen 
van het lidgeld staat volgende vermelding : “in het kader van de regeling GDPR (zie 
verklaring op de website van de vereniging www.fanfare-uitbergen.com) zullen uw gegevens 
door de K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen niet voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt. Indien u niet in de programmabrochures wenst te worden vermeld, gelieve dit dan te 
melden voor …”.  

Hoe lang worden de gegevens bewaard ? de lijst van steunende leden wordt elk jaar 
geüpdatet. De gegevens worden bijgehouden voor de duur dat iemand lid is. De bijgewerkte 
versie wordt 1 jaar in een cloud (beveiligd met wachtwoord) bewaard. 

Wie heeft er toegang tot deze gegevens ? 1 bestuurslid, verantwoordelijk voor de leden- en 
fondsenwerving heeft toegang tot deze cloud. Op verzoek kunnen de overige bestuursleden 
van de K.F. Sint-Pietersvrienden inzage tot deze gegevens verkrijgen. 

 

3. Lijst van de jaarsponsors : 
 

Welke gegevens ? Jaarlijks wordt ter ondersteuning van de werking van de K.F. Sint-
Pietersvrienden Uitbergen een financieringsactie georganiseerd. Hierbij worden specifiek de 
handelaars, firma’s en zelfstandigen aangesproken die in ruil voor hun sponsorbedrag een 
aantal tegenprestaties in de vorm van publiciteit krijgen. Hiervoor bewaart de vereniging 
volgende gegevens : firmanaam, adres, betaald sponsoring bedrag, logo en banner. 

Opmerking : doordat een sponsor ingaat op onze vraag tot sponsoring in ruil voor publiciteit, 
gaan zij akkoord dat wij hun gegevens gebruiken voor reclamedoeleinden. 

Waarvoor worden de gegevens gebruikt ? Tijdens de verschillende activiteiten van de K.F. 
Sint-Pietersvrienden Uitbergen, worden de jaarsponsors op verschillende wijzen vernoemd 
(vermelding in programmabrochures, vermelding op affiches en flyers, vermelding op 
prijslijsten, afspelen van presentaties..). Hiervoor gebruikt de vereniging uitsluitend de door 
de sponsor aangeleverde gegevens (logo, banner, adres, telefoon, omschrijving activiteit). 

Hoe lang worden de gegevens bewaard ? de lijst van jaarsponsors wordt elk jaar bijgewerkt. 
De gegevens worden bijgehouden voor de duur dat de betrokkene sponsor van de vereniging 
blijft. De bijgewerkte versie wordt 1 jaar in een cloud (beveiligd met wachtwoord) bewaard. 
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Wie heeft er toegang ? 1 bestuurslid, verantwoordelijk voor de leden- en fondsenwerving 
heeft toegang tot deze cloud. Op verzoek kunnen de overige bestuursleden van de K.F. Sint-
Pietersvrienden inzage tot deze gegevens verkrijgen. 

 

4. lijst voor algemene uitnodigingen evenementen : 
 

Welke gegevens ? De K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen beschikt over een databestand van 
personen die uitdrukkelijk aangegeven hebben dat zij een uitnodiging voor de evenementen 
die de vereniging organiseert willen ontvangen. Deze uitnodigingen worden uitsluitend via de 
post naar de in de lijst vermelde adressen verstuurd. Hiervoor verzamelt de vereniging 
volgende gegevens : naam en adres. 

Waarvoor worden de gegevens gebruikt ? Voor het aankondigen van diverse evenementen 
van de vereniging. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard ? deze lijst wordt elk jaar bijgewerkt. Bij elke 
aankondiging wordt in de brief vermeld dat betrokkenen, indien zij, in het kader van de 
GDPR, onze uitnodigingen niet meer wensen te ontvangen, dit moeten melden door het 
terugsturen van een bijgevoegd strookje. 

Wie heeft er toegang tot deze gegevens ? 1 bestuurslid, verantwoordelijk voor de leden- en 
fondsenwerving heeft toegang tot deze cloud. Op verzoek kunnen de overige bestuursleden 
van de K.F. Sint-Pietersvrienden inzage tot deze gegevens verkrijgen. 

 

5. Andere contactenlijsten : 
 

Handelaars/leveranciers, perscontacten, overkoepelende organisaties, 
verzekeringsmaatschappijen en dergelijke meer :  

De K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen houdt lijsten bij van contactpersonen van organisaties 
die van belang kunnen zijn bij de organisatie van evenementen. De meeste gegevens worden 
door de organisaties in kwestie zelf bezorgd en/of staan ook (al dan niet) indirect openbaar op 
het internet. Van zodra de gegevens niet meer van toepassing zijn, worden deze uit de lijsten 
verwijderd.  

Aan deze instanties worden door de vereniging in geen geval persoonsgegevens van de leden 
bezorgd. 

 

Waarvoor worden de gegevens gebruikt ? 

De vereniging gebruikt de gegevens van de handelaars/leveranciers voor de praktische 
organisatie van evenementen van de muziekvereniging en voor de dagdagelijkse werking. 
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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. Zo maken wij 
gebruik van een derde partij voor:  

 het verzorgen van uw verzekering: via Vlamo vzw zal de verzekeringsmaatschappij de 
gegevens van een verzekerde krijgen in geval van een ongeval of burgerlijke 
aansprakelijkheid; 

 aanvragen van subsidies. Enkel de strikt noodzakelijke en gevraagde gegevens worden 
aan de bevoegde overheden overgemaakt. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging 
van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u 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 indien u ons 
hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft 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.  

 

6. Uw rechten omtrent uw gegevens 
 

U heeft recht op inzage, recht op kopie en recht op verbetering en aanvulling of verwijdering 
van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement 
staat hoe u contact met ons kan opnemen.  

Tevens kunt u bezwaar (verzet) indienen tegen de manier waarop uw persoonsgegevens (of 
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers worden verwerkt. Mocht dit het 
geval zijn, 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. 

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.  

 

7. Aanpak in het geval van een datalek 
 
In geval er zich een datalek mocht voordoen en hierbij persoonsgegevens zijn verloren 
gegaan, dan zal de K.F. Sint-Pietersvrienden dit aangeven bij de privacy commissie. De 
persoon aan wie deze taak is toevertrouwd, is vooraan deze privacyverklaring vermeld. 
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8. Wijziging privacy statement 
 

De K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen kan haar privacy statement wijzigen. Van deze 
wijziging zullen wij altijd een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging 
gebeurde op 20 april 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief 
worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen. 

 


