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Beste muzikanten
In het kader van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gaat vanaf 25 mei 2018 een nieuwe
Europese wetgeving van kracht.
Elke organisatie, ook vzw’s en feitelijke verenigingen die persoonsgegevens gebruiken, opslaan of verwerken vallen
onder deze regelgeving. Voor jullie als muzikanten heeft dit weinig consequenties. De vereniging moet echter zorgen
dat ze in orde is met deze nieuwe regelgeving. Één van de voorwaarden is dat er transparantie naar de leden toe
moet zijn omtrent wat wij doen met jullie gegevens. Vandaar deze brief.

Privacyverklaring KH Vermaak Na Arbeid Tielt vzw
1. Welke gegevens worden verwerkt?
In het kader van de ledenadministratie bij Vlamo hebben wij uiteraard jullie gegevens nodig. Deze worden manueel
online ingegeven in de databank van Vlamo. Hierdoor zijn jullie verzekerd. Het betreft:
Naam en voornaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer / GSM
e-mailadres
toetredingsjaar in de vereniging
Jullie gegevens worden enkel intern gebruikt en worden uiteraard niet verspreid. Ook in UP2D8 zijn het enkel de
beheerders die gegevens kunnen bekijken. Ook voor ons is het interessant dat je deze gegevens in UP2D8 invult.
Gelieve dit dus eens na te zien. Wijzigingen van jullie gegevens dienen steeds doorgegeven te worden bij de
secretaris.
2. Waar verzamelen we jullie gegevens?
Naast de bovenvermelde Vlamolijst is er een excellbestand in google drive waar we jullie gegevens (beveiligd)
bewaren.
Op weekend of kamp hebben de kampverantwoordelijken een lijst met contactgegevens bij zich. De medische fiches
worden in een map bewaard door de kampverantwoordelijken. Medische fiches worden met de moni’s overlopen
zodoende dat iedereen over de juiste medische informatie beschikt.
3. Wie verwerkt de gegevens?
Kristof De Bruyne is de verantwoordelijke voor de Vlamo verzekeringslijst.
Michiel De Jaeger beheert de online gegevenslijst.
Cecilia Van Quickelberghe noteert de aanwezigheden tijdens de repetities.
Magda Verhelle beheert de gegevens omtrent de uniformen.
4. Wie krijgt de gegevens?
Zoals gezegd worden jullie gegevens enkel intern gebruikt voor de verzekering of het persoonlijk contacteren indien
nodig. Derden zullen nooit toegang krijgen tot jullie persoonlijke gegevens.
Naar de stad toe dient ook een ledenregister meegestuurd te worden met de subsidiedossiers. Deze lijst omvat
enkel jullie naam en het instrument dat jullie spelen.
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5. Wat met foto’s en sociale media?
Een moderne vereniging anno 2018 moet uiteraard mee met zijn tijd. Dat betekent dat we naast onze website en
ons communicatieplatform UP2D8 ook een facebookpagina en eventuele andere sociale media hebben waar we op
regelmatige basis wel eens een foto op posten. Er zal in de volgende Algemene Vergadering van de vzw een nieuw
puntje hieromtrent in het huishoudelijk reglement gepubliceerd worden. Het komt er op neer dat wanneer je als lid
van onze vereniging het huishoudelijk reglement dient na te leven. Standaard gaan we er dus van uit dat foto’s van
jullie gepubliceerd kunnen worden op onze facebookpagina of ons flickr fotoalbum. Wie toch verkiest liever niet op
foto’s te staan moet dit schriftelijk aan de secretaris meedelen.
Wie het huishoudelijk reglement wenst na te lezen kan dit op het dashboard van Vermaak Na Arbeid of op aanvraag
bij de secretaris.
6. Mail en communicatie
De interne communicatie naar leden gebeurt steeds via UP2D8. Wanneer een mail verstuurd wordt gebeurt dit
steeds in BCC zodat de mailadressen niet zichtbaar zijn. The Young Ones hebben een eigen gesloten facebookgroep
waar enkel ouders en/of leden tot toegelaten worden. Eventuele foto’s die daar gepost worden zijn dus enkel voor
die mensen zichtbaar.
Dank voor jullie medewerking. Het is een nogal technische materie waar jullie als muzikant weinig aan hebben.
Mogen we vragen het onderstaande formulier te ondertekenen en terug te bezorgen aan Michiel of te mailen naar
secretariaat@vermaak-na-arbeid.be
Wie verder nog vragen heeft omtrent de GDPR kan daarvoor bij de bestuursleden terecht.
Als lid van onze vereniging ga je akkoord met het huishoudelijk reglement. Indien je niet akkoord gaat met onze
privacyverklaring dien je dit schriftelijk te laten weten aan de secretaris.

