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PRIVACYVERKLARING KAPA vzw
Laatste update : 25/05/2018
KAPA vzw respecteert uw privacy. KAPA vzw kan persoonsgegevens over u verwerken en
respecteert hierbij de bepalingen van de Europese privacywetgeving betreffende de
bescherming van uw privéleven.
Wij verkregen uw gegevens doordat u lid bent geworden van onze dansvereniging en
daarom werd opgenomen in ons bestand; of doordat u occasioneel of als vrijwilliger
heeft deelgenomen aan een activiteit van de dansgroep; of doordat u informatie heeft
opgevraagd door het invullen van een formulier op onze website; of via Facebook; of
doordat u ons een e-mail heeft gestuurd of mondeling contact heeft opgenomen.

WELKE gegevens verwerkt KAPA vzw ?








Leden in het kader van hun lidmaatschap via het toetredingsformulier van de
dansgroep :
naam, voornaam, geslacht, aard lidmaatschap (effectief, toegetreden, jeugd,
beginner), datum aansluiting, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres,
geboortedatum, aansluiting bij Danspunt/verzekering.
Andere personen (occasionele leden die deelnemen aan een activiteit van de
dansgroep, vrijwilligers, personen die informatie hebben opgevraagd via het
contactformulier van de website, via Facebook, e-mail of mondeling) :
gegevens i.f.v. de activiteit en/of verzekering, of de vraag zoals:
naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, functie.
De website van KAPA vzw maakt gebruik van One.com Statistics. Hierbij krijgen
de bestuursleden beperkte informatie over welke browsers er worden gebruikt,
uit welke landen de site wordt aangeklikt en welke type computers er worden
gebruikt (tablets, smartphones, laptops enz.).
Beelmateriaal.
Het is gebruikelijk om tijdens activiteiten van KAPA sfeerbeelden of ander
beeldmateriaal (foto’s en video opnames) te nemen. Het beeldmateriaal wordt
bewerkt en bewaard op een externe harde schijf bij een bestuurslid van KAPA
vzw. Genomen beeldmateriaal wordt mogelijks gepubliceerd op de website en/of
Facebook pagina van de vereniging www.dansgroepkalitsa.be.

KAPA vzw respecteert elk verzoek van haar leden en andere personen om geen
foto’s te nemen en/of te publiceren. Men kan op elk moment fotomateriaal laten
verwijderen door een mailtje te sturen naar info@dansgroepkalitsa.be.

WAAR verzamelt KAPA vzw gegevens ?
Alle contacten van onze vereniging (leden, deelnemers activiteiten, vrijwilligers,
personen die informatie hebben opgevraagd) worden opgenomen in onze bestanden. Het
bestuur van KAPA vzw is verantwoordelijk voor het bijhouden van de bestanden. De
bestanden worden beveiligd met een paswoord dat alleen door het bestuur is gekend.
De ledenregister van KAPA vzw wordt bovendien opgeslagen in een beveiligde omgeving
op de website van de dansgroep www.dansgroepkalitsa.be die alleen toegankelijk is door
het bestuur door middel van een beveiligd paswoord. Het ledenregister wordt, zoals de
vzw-wetgeving verplicht, ook bijgehouden op de zetel van de vereniging Kapellestraat
150 te 2630 Aartselaar.

WAAROM heeft KAPA vzw gegevens nodig ?
Voor het bijhouden van het wettelijk verplicht ledenregister (vzw), i.f.v. afsluiten
verplichte verzekering “Lichamelijke ongevallen en Burgerrechtelijke aansprakelijkheid”
en om leden en/of geïnteresseerden op de hoogte te houden van de interne werking en
activiteiten die passen in het kader van de dansvereniging.

WIE verwerkt bij KAPA vzw gegevens ?
Binnen KAPA vzw zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen
die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben :
 De secretaris : in het kader van de aansluiting lidmaatschap en het afsluiten van
de verzekering voor leden, alsook occasionele leden en vrijwilligers die deelnemen
aan een activiteit zoals een dansstage.
 Het bestuurslid Public Relations om leden op de hoogte te houden van de interne
werking en activiteiten van de dansvereniging via nieuwbrief, e-mail.
 Het bestuurslid media verantwoordelijk voor de verzending van mailings naar
leden en andere contacten teneinde hen te informeren over activiteiten van de
dansvereniging.

DELEN met derden
KAPA vzw verstrekt persoonsgegevens van haar leden, occasionele leden en vrijwilligers
alleen aan Danspunt, het Vlaamse Steunpunt voor amateurdans met het oog op het
afsluiten van een verzekering.

WAT, HOE, WAAR en HOELANG bewaart KAPA vzw gegevens ?
De persoonsgegevens van leden worden bewaard in een ledenregister zolang zij lid zijn
van KAPA vzw. Van zodra hun lidmaatschap beëindigt, worden hun gegevens bewaard in
een apart register met het oog op toekomstige mailings over activiteiten van onze
dansvereniging. Bij elke mailing heeft de betrokkene recht om zijn gegevens uit het
bestand en de maillijst te verwijderen. Dit kan door een mailtje te sturen naar
info@dansgroepkalitsa.be

HOE beveiligt KAPA vzw gegevens ?
KAPA vzw neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. De
bestanden met persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen met een paswoord dat
alleen door het bestuur is gekend. Er wordt regelmatig een back-up gemaakt op een
externe drager.
Het ledenregister wordt eveneens opgeslagen in een beveiligde omgeving op de website
van de dansgroep die alleen toegankelijk is door het bestuur door middel van een
beveiligd paswoord dat jaarlijks wijzigt.
De website van KAPA vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
waarborgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.
HOE faciliteert KAPA vzw de rechten van betrokkenen ?
Elke betrokkene kan op elk moment, zonder motivatie, vragen om zijn persoonsgegevens
in te kijken, te laten corrigeren of om gegevens uit het bestand te laten verwijderen.
Dit kan door een mailtje te sturen naar info@dansgroepkalitsa.be.

CONTACT met ons opnemen




Via het contactformulier op onze website www.dansgroepkalitsa.be
Per post op het adres : KAPA vzw, Kapellestraat 150, 2630 Aartselaar
Via e-mail : info@dansgroepkalitsa.be

HERZIENING privacybeleid
KAPA vzw behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen
en te actualiseren op haar website.

