FEITELIJKE VERENIGING
JeugdToneel proArca Horebeke

Algemene Privacyverklaring
Inleiding
JeugdToneel (JT) proArca hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens
(en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Wij willen met deze privacyverklaring heldere en
transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met
uw persoonsgegevens (zie Art. 9 van de statuten van de Feitelijke Vereniging).
JT proArca houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), ook gekend als “GDPR” (General Data
Protection Regulation), en de specifieke privacy bescherming van minderjarigen (Art. 16
Kinderrechtenverdrag).

Welke gegevens gebruiken we voor welke verwerkingen ?
In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende
doeleinden. Per verwerking is de ingeroepen rechtsgrond aangegeven, evenals de relevante
gegevens:
•

Ledenadministratie (Gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van vereniging)
Identificatiegegevens (naam, voornaam)
Contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, sociale media)
Financiële gegevens (rekeningnummer)
Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geslacht)

•

Nieuwsbrieven en uitnodigingen (Toestemming)
Identificatiegegevens (naam, voornaam)
Contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, sociale media)

•

Historiek van de activiteiten (Gerechtvaardigd belang)
Identificatiegegevens (naam, voornaam), enkel van leden
Foto- en beeldmateriaal van leden en toeschouwers

•

Transacties en overeenkomsten voor de activiteiten (Contractuele grond)
Identificatiegegevens (naam, voornaam)
Contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, sociale media)
Financiële gegevens (rekeningnummer)
Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geslacht) indien expliciet vereist.

•

Naleving van wettelijke verplichtingen (Wettelijke verplichting)
Die gegevens zoals opgelegd door de wet.
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Verduidelijking van de ingeroepen rechtsgronden:
Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van JT proArca of van een derde (bv. het aanbieden en
organiseren van toneel). Zonder de verwerking van de gegevens is de activiteit niet
uitvoerbaar.
Toestemming: de verwerking gebeurt na ondubbelzinnige en expliciete toestemming,
verkregen door een actie van de betrokken persoon.
Contractuele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
of transactie (bv. verzekeringen voor leden afsluiten, banktransacties uitvoeren, …).
Zonder de verwerking van de gegevens is de transactie/overeenkomst niet
uitvoerbaar.
Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting (bv. subsidie wetgeving).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens ?
Leden: (zie Art. 7 van de statuten van de Feitelijke Vereniging)
• Meerderjarige leden: Door hun aansluiting geven zij toestemming voor de verwerking
van hun persoonsgegevens.
•

Minderjarige leden, 13 jaar of ouder: Zoals bepaald in art. 7 “Wet bescherming
natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens”, geven zij door hun
aansluiting zelf -net als meerderjarige leden- toestemming voor de verwerking van hun
persoonsgegevens.

•

Minderjarige leden, jonger dan 13 jaar: Bij aansluiting dient een ouder of wettelijke
vertegenwoordiger schriftelijke toestemming te geven voor de verwerking van hun
persoonsgegevens.

Niet-leden:
• Toeschouwers die aanwezig zijn op één van onze activiteiten: enkel foto- of
beeldmateriaal.
•

Personen die een overeenkomst met JT proArca afsluiten (bv. Sponsors, Leveren van
bepaalde diensten, Aankoop toegangskaarten).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?
De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is vastgelegd als volgt:
•

Historiek van de activiteiten:
onbepaalde duur.

•

Naleving van wettelijke verplichtingen:
in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn.

•

Alle andere verwerkingen:
maximaal tot 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact.
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Aan wie verstrekken wij uw gegevens ?
Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal
andere partijen:
•

Met banken, verzekeringsmaatschappijen en andere partners met het oog op het
verrichten en ontvangen van betalingen of op het afsluiten van verzekeringen;

•

Met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen;

•

Met de oprichtende verenigingen (Proarto en Toneelgroep Arcadia) ten behoeve van
hun eigen werking/ledenwerving (enkel contactgegevens van leden, op eenvoudig
verzoek van één van de oprichtende verenigingen worden de gegevens aan beide
bezorgd);

•

Met een aantal technische verwerkers (zoals bv. hosting van website, enz.), mits de
implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten;

•

In het kader van de historiek van activiteiten publiceren wij foto- en beeldmateriaal,
eventueel aangevuld met namen en voornamen van leden, waardoor deze publiek
raadpleegbaar worden door derden.

Met uitzondering van voornoemde gevallen geven wij de door u verstrekte gegevens nooit
door aan derden (andere partijen).

Hoe beschermen wij uw gegevens ?
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen
onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


Alleen het bestuur van JT proArca heeft volledige toegang tot uw gegevens.



Wij beveiligen toegang tot de persoonsgegevens die zich bevinden in systemen onder
controle van JT proArca;



Wij maken back-ups van de persoonsgegevens die zich bevinden in systemen onder
controle van JT proArca, zodat we deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;



Alle personen/technische verwerkers die namens JT proArca kennis kunnen nemen van
uw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zij zijn zelf
verantwoordelijk voor de beveiliging van uw persoonsgegevens op hun (persoonlijke)
systemen.

Niettegenstaande deze maatregelen kan geen enkel informatiesysteem 100% veiligheid
garanderen. Daarom streven wij ernaar de veiligheid van onze systemen continu te evalueren
en te verbeteren.
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Welke rechten heeft U met betrekking tot uw gegevens ?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent U een aantal rechten toe met
betrekking tot uw persoonsgegevens, namelijk het recht op inzage, correctie en verwijdering
van persoonsgegevens en het recht op intrekking van een toestemming.
Wenst U een specifiek recht uit te oefenen, dan kan U hiervoor een verzoek richten aan
privacy@proArca.be.
Indien wij redelijke twijfel hebben omtrent de identiteit van een verzoeker, kunnen wij deze
vragen zijn identiteit te bewijzen aan de hand van een scan van de voorzijde van zijn
identiteitskaart.
Leden dienen er zich bewust van te zijn dat een verzoek tot verwijdering van bepaalde
persoonlijke gegevens (bv. contactgegevens) in feite gelijkstaat met ontslag nemen bij JT
proArca (zie Art. 10 van de statuten van de Feitelijke Vereniging).

Heeft U vragen of klachten ?
Indien U
• na het doornemen van onze privacy verklaring nog vragen heeft;
of
• gebruik wenst te maken van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens;
of
• een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens;
dan kan U ons contacteren via e-mail op volgend adres: privacy@proArca.be.
U heeft ten allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
(Privacy Commissie).

Wijzigingen aan de Algemene privacyverklaring
JT proArca kan ten allen tijde de Algemene privacyverklaring wijzigen. Gewijzigde versies
worden gecommuniceerd aan de leden en elektronisch gepubliceerd ten behoeve van nietleden.
De recentste versie van onze Algemene privacyverklaring is 2019_001 (van 24-09-2019).
Oudere versies van onze Algemene privacyverklaring worden in ons archief bewaard.
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