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PRIVACY VERKLARING 
 
 
Het Koninklijk Harmonieorkest De Wijngaard Vrijheidsvrienden, hierna genoemd ‘KHWV’ of ‘we’, hecht veel belang aan jouw 
privacy en de bescherming van jouw gegevens. Dit document bevat hoe we omgaan met jouw persoonlijke en gevoelige data.  
 

 
Welke gegevens houden we bij, waarom en hoelang: 
 
KHWV ontving van jou volgende persoonsgegevens en verwerkt deze omdat je (ere)lid of sponsor bent van de vereniging en 
we met die gegevens onze werking kunnen realiseren. 

 

Welk gegeven Waarom Hoelang 

Naam, voornaam, adres, 
telefoonnummer, emailadres, 
geboortedatum, startdatum 

*Aansluiting verzekering bij Vlamo 
*Aanvraagdossier subsidies 
*Interne communicatie 

Tot 1 jaar na verlaten van de 
vereniging 

Bankrekeningnummer Om kosten / sponsoring te kunnen 
verwerken 

Tot 1 jaar na verlaten van de 
vereniging 

BTW-nummer Om een factuur te kunnen opstellen 7 jaar vanaf 1 januari na het afsluiten 
van het betreffende boekhoudjaar 

Foto’s Ter promotie van KHWV gebruiken we 

soms foto’s genomen tijdens concerten 

10 jaar 

 
 
Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

Onze vereniging heeft leden die jonger zijn dan 16 jaar. KHWV ontvangt bovenstaande gegevens van de ouders van deze 
jongeren en verwerkt ook deze gegevens conform deze privacy verklaring. 
 
 
Kwaliteit van de gegevens: 

 
Om te garanderen dat we de juiste gegevens van jou gebruiken vragen we je jaarlijks om de ledenlijst na te kijken. 
 
 
Wie houdt de gegevens waar bij, met wie worden ze gedeeld en hoe zijn deze beveiligd: 

 
De secretaris houdt alle gegevens bij op Google Drive en deelt gebruiker en paswoord enkel met de andere bestuursleden. 
Mailen doen we via one.com. Dit paswoord is enkel voor de secretaris en webmaster. 
Enkel de penningmeester heeft toegang tot een lokaal (dus niet online) boekhoudpakket. 
Enkel de secretaris heeft toegang tot het online platform van Vlamo. 

We delen de nodige informatie met Vlamo en het gemeentebestuur. 
De bestuursleden beschermen al hun toestellen door middel van gebruiker en paswoord wat ze niet delen met derden. 
 
Cookies en vergelijkbare technieken: 
 

KHWV maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 
 
 
Functionaris gegevensbescherming / Data Protection Officer (DPO): 
 

De secretaris van het Koninklijk Harmonieorkest De Wijngaard Vrijheidsvrienden is de DPO. Deze persoon is te bereiken via 
info@khwv.be. Op de website www.khwv.be staat ook het actuele gsm-nummer van de secretaris vermeld. 
 
 
Jouw data privacy rechten: 

 
Hier sommen we de data privacy rechten op die je als betrokkene hebt en die KHWV graag behandelt: 

❖ Recht op informatie 

❖ Recht op inzage en kopie 

❖ Recht op aanpassing 

❖ Recht op bezwaar tegen verwerking 

mailto:info@khwv.be
http://www.khwv.be/
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❖ Recht op beperking van verwerking 

❖ Recht op vergetelheid (laten verwijderen van gegevens) 

❖ Recht op intrekken van toestemming 

❖ Recht op overdraagbaarheid 

❖ Recht op weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming, profilering 
 
Indien je (een van) deze rechten wil uitoefenen kun je contact opnemen met de DPO.  
 
Ook met vragen of bezorgdheden over de inhoud van deze Privacy Verklaring of over de manier waarop KHWV met jouw 
persoonlijke gegevens omgaat kun je terecht bij de DPO op info@khwv.be.  
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