Koninklijke Fanfare “Willen is Kunnen” - Berendrecht
Privacy verklaring opgesteld op 25 mei 2018.

K.F. “Willen is Kunnen” - Berendrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. Wij willen ons dan ook schikken naar de Europese regels om u te
beschermen bij het gebruik en verwerken van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door K.F. “Willen is Kunnen” - Berendrecht verwerkt ten
behoeve van de volgende doeleinden :
-

-

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van K.F. “Willen is Kunnen” –
Berendrecht. Het versturen van informatie en uitnodigingen die nodig zijn om de
werking van de vereniging te waarborgen.
Het bekomen van subsidies door de overheid.

Daarom worden volgende persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt :
Voor muzikanten:
-

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres telefoonnummer, e-mailadres
Rijksregisternummer
Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

Voor ereleden:
-

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres telefoonnummer, e-mailadres

Deze gegevens worden bewaard tot einde lidmaatschap. Mogen wij vragen om wijzigingen
te melden.

Deze gegevens worden uitsluitend verstrekt aan :
-

-

Bevoegde overheden om subsidiëring te bekomen
Vlamo VZW, de overkoepelende en ondersteunende vereniging voor instrumentale
amateurmuziek in Vlaanderen. Vooral worden deze gegevens gebruikt voor de
verzekeringen aangeboden door Vlamo VZW voor het verzekeren van hun leden.
Verzekeringsmaatschappijen enkel en alleen om u te kunnen verzekeren voor BAverzekeringen en Ongevallenverzekering.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, zonder uw uitdrukkelijke
toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Communicatie naar onze leden gebeurt ook via mail. Groepsmails worden verstuurd in BCC
(blindcopy), de e-mail-adressen worden dus niet binnen de groep verspreid.
Foto’s en filmpjes van onze leden genomen tijdens onze repetities en evenementen kunnen
gebruikt worden voor onze website, maar ook voor het promoten van andere activiteiten die
door het doel van onze vereniging onderschreven worden. (bv aanmaak affiches).
Uitzonderlijk worden deze foto’s en dergelijke geplaatst op sociale media en in dag- en
weekbladen.

Indien u bezwaren heeft tegen hogervermelde werkwijzen, gelieve dit dan te melden via
kf_wik@hotmail.com.
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