
Algemeen 

De Bigband Nijlen wenst uw privacy te respecteren. In deze privacyverklaring willen we 
heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij 
omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan 
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Bigband Nijlen houdt zich in alle gevallen 
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat: 

 wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 
 deze doelen en type persoonsgegevens beschreven zijn in deze privacyverklaring; 
 de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens;  
 wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is;  
 er geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren. 

Welke gegevens verzamelt de Bigband Nijlen en voor welk doel ? 

Bigband Nijlen heeft als doel gegevens te gebruiken om toekomstige concerten, activiteiten 
of evenementen aan te kondigen. De middelen die voor deze doeleinden gebruikt worden 
behoren tot het  algemene multimedia landschap nl. : Facebook, Web site. 

van Leden van de vereniging welke zijn aangesloten bij de Bigband Nijlen registreren wij 
volgende persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres, 
rijksregisternummer, gsm-nummer, instrument) in een gesloten database, welke enkel de 
databeheerder van de Bigband Nijlen kan raadplegen zijnde voor het mailverkeer 
(rechtstreekse mailing, zoals belangrijke informatie), of telefonisch verkeer. 
 
Van Back-up muzikanten, welke kunnen gecontacteerd worden door de Bigband Nijlen 
registreren wij persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres, 
gsm-nummer, instrument) in een gesloten database, waar enkel de databeheerder van de 
Bigband Nijlen de gegevens kan raadplegen zijnde voor mailverkeer (rechtstreekse mailing, 
zoals belangrijke informatie), of telefonisch verkeer. 

Van derden bewaren wij gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) in de database. Op die 
manier kunnen wij deze personen op de hoogte brengen van toekomstige activiteiten, 
concerten of evenementen. Dit gaat vooral omtrent Sponsors waarmee enkel Bigband Nijlen 
communiceert en enkel gericht zijn voor sponsor doeleinden. 

 

Toelichting legaliteit gegevensverzameling en bewaartermijn 
 

Bigband Nijlen verzamelt, verwerkt en raadpleegt alle gegevens vanuit een gerechtvaardigd 
belang. Alle gegevens worden verkregen van de betrokkene in kwestie. Indien een 
betrokkene jonger is dan 16 jaar, is er nood aan de uitdrukkelijke toestemming van een 
ouder of voogd. 
 
De betrokkenen zijn niet verplicht om alle gegevens door te geven. 
 
Indien men een nieuwsbrief of informatieve mails niet meer wil ontvangen, kan die zich 
uitschrijven hiervoor. Voor het ontvangen van direct marketing mails wordt om een 
uitdrukkelijke toestemming gevraagd. 



 
Wie zijn de ontvangers van de gegevens 

De gegevens van alle contactpersonen van de Bigband Nijlen worden bewaard in de beveiligde 
database omgeving. Deze worden daar geregistreerd door de databeheerder van de Bigband 
Nijlen.  
 
 
Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft worden NIET aan derde partijen verstrekt ! 

 
Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger. 

 
Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

 Alle personen die namens Bigband Nijlen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan; 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem;  
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten;  
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  
 Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 
Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, recht op kopie en recht op correctie of verwijdering van de 
persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe 
u contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om 
u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u om een kopie van 
uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar 
te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar (verzet) 
indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of 
door onze verwerker. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te 
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u 
vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten 

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 statement 

Bigband Nijlen kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we in dat geval 
een aankondiging doen op onze website. 

 


