
PRIVACY VERKLARING 

De Koninklijke Gentse Oratoriumvereniging v.z.w. (hierna genoemd KGOV 

v.z.w.) met maatschappelijke zetel te Welpengang 7c, 9030 Mariakerke en 

ondernemingsnummer 409.687.418, hecht veel waarde aan de bescherming 

van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we duidelijke 

informatie geven over hoe wij hiermee omgaan. 

De KGOV v.z.w. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

(GDPR) 

 

Dit brengt in het algemeen met zich mee dat : 

• wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn 

beschreven in deze Privacy verklaring. 

• de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die 

gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze 

worden verwerkt. 

• wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben 

voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

• wij de passende technische en organisatorische maatregelen hebben 

genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij met uw 

toestemming of als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden 

waarvoor ze zijn verstrekt. 

• u op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. 

 

Als K.G.O.V. v.z.w. zijn wij dus verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring of in 

het algemeen vragen heeft hierover, kunt u contact nemen met : 

 

Rik De Muynck (voorzitter KGOV v.z.w.) 

de.muynck.rik@skynet.be 

 

mailto:de.muynck.rik@skynet.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens ? 

 

Uw persoonsgegevens worden door K.G.O.V. v.z.w. verwerkt ten behoeve van 

de volgende doeleinden :  

• voor het versturen of contacteren per brief, E-mail of andere media van 

alle informatie, nodig in verband met de activiteiten van KGOV v.z.w. 

waarin U interesse hebt betoond. (bv. kaartenverkoop voor concert, 

praktische informatie over een concert) 

• voor het aankondigen van toekomstige concerten of activiteiten. 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden. 

 

Uw persoonsgegevens worden door K.G.O.V. v.z.w. aan geen enkele derde partij 

ter beschikking gesteld, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.   

 

Welke persoonsgegevens worden waar bewaard en hoe worden ze beveiligd? 

 

Uw gegevens worden ingezameld door inschrijving (voor bv. kaartenverkoop of 

nieuwsbrief) via onze website of via e-mail. Ze worden beveiligd bewaard door 

onze webmaster en zijn enkel ter inzage door leden van het bestuur van KGOV 

v.z.w. ter verdere verwerking. 

 

Uw gegevens bevatten : Naam en voornaam, Adres, Email adres, telefoon-

nummer. 

 

Cookies 

 

De website van KGOV v.z.w. maakt geen gebruik van cookies. 

 

Foto’s 

 

Door het aankopen van kaarten voor een concert of deelname aan een andere 

activiteit geven betrokkenen impliciet de toestemming tot het nemen van 

algemene foto’s en sfeerfoto’s tijdens deze concerten of activiteiten. Deze foto’s 

worden niet doorgegeven aan derden, noch gebruikt voor commerciële 

doeleinden en kunnen op de website gepubliceerd worden.  



 

Bewaartermijn 

 

KGOV v.z.w. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 

het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering/uitschrijving van 

de persoonsgegevens of foto’s welke wij van u in ons bezit hebben. Eerder in 

deze privacy verklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.  

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens 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. 

 

 

Wijziging privacy verklaring 

 

KGOV v.z.w. kan zijn privacy verklaring wijzigen.  

 

Van eventuele wijzigingen in de toekomst zullen we een aankondiging doen op 

onze website. 

 

De laatste wijziging gebeurde op 1/07/2021. Oudere versies van ons privacy 

statement zullen in ons archief worden opgeslagen. 


