
Privacyverklaring Edelweis 

Organisatie: 
Feitelijke vereniging “Edelweis”, opgericht in 1964 te Erps-Kwerps 

Adres secretariaat: Kwerpsebaan 211, 3071 Erps-Kwerps. 

Email-adres: bestuur.edelweis@3071.be 

Webpagina: http://edelweis.3071.be  

Contactpersoon: Johan Debruyne, 0475 / 75 11 27 of Johan.edelweis@3071.be 

 

Hieronder genaamd “Edelweis” 

Algemeen: 
Edelweis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil 

dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en 

transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen, bijhouden en 

gebruiken, en hoe we algemeen omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er 

alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom bijzonder zorgvuldig om 

met persoonsgegevens.  

 

Edelweis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). (referenties: wet 

op de verwerking van persoonlijke gegevens van 08/12/1992, en de Europese 

Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens van 27 April 

2016, effectief in voege vanaf 25 mei 2018, ook gerefereerd als “GDPR”). 

 

Dit betekent concreet dat wij, Edelweis, 

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze aan ons verstrekt zijn; 

- deze doelen en type persoonsgegevens beschreven hebben in deze 

privacyverklaring; 

- de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; deze toestemming kan u op eender 

welk ogenblik, en door eenvoudig verzoek, terug intrekken; 

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat 

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn; 

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 

voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (oa. voor het 

verkrijgen van de nodige verzekeringen waarvoor persoons- en 

identificatiegegevens van de individuele verzekerden doorgegeven moeten 

worden), of op grond van wettelijke of juridische verplichtingen; 

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop 

willen wijzen, en deze respecteren; 
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- Bij eenvoudige vraag de door ons opgeslagen persoonsgegevens zullen laten 

inkijken, corrigeren, of laten wissen voor zover er geen andere wettelijke of 

juridische gronden zijn die ons verplichten deze gegevens te bewaren, of de 

gevallen zoals hierna vermeld die beschouwd worden als gerechtvaardigd 

belang (bvb om redenen van bewaren van een archief van de vereniging). 

- een verantwoordelijke binnen het bestuur van de vereniging hebben 

aangeduid die zal toezien op het respecteren van deze privacyverklaring, en 

hierover zal rapporteren aan het bestuur en/of de voorzitter van de 

vereniging. 

Welke gegevens verzamelt Edelweis en voor welk doel: 
Onze muziekvereniging “Edelweis” heeft als doel het beoefenen en verfijnen van de 

muziekkunst door instrumentaal samenspel, alsook het inrichten van 

kunstprestaties, vermakelijkheden en andere activiteiten ten voordele van de 

muziekvereniging of van haar leden, alsook het meewerken aan culturele- en 

weldadigheidsactiviteiten georganiseerd door derden. 

 

Om dit doel optimaal na te streven, dient Edelweis een aantal persoongegevens op 

te vragen, te bewaren, te verwerken en te raadplegen. De gegevens die bijgehouden 

worden kunnen verschillen naargelang de functie/rol van deze personen binnen het 

kader van onze vereniging: 

a) Leden en bestuursleden van Edelweis 

b) Vrijwilligers en medewerkers aan de activiteiten van Edelweis 

c) Andere verenigingen (feitelijke of VZW’s) en hun leden en bestuursleden 

indien medewerking aan activiteiten van Edelweis in naam van deze 

verenigingen gebeurt 

d) Overheden en specifieke medewerkers van deze overheden waarbij 

(persoonlijk) contact gehouden wordt, enkel binnen het kader van de 

dagelijkse werking van Edelweis, of het organiseren van specifieke activiteiten 

door Edelweis en enkel vanuit hun officiële professionele functie binnen deze 

overheden 

e) Sympathisanten en bezoekers van de activiteiten georganiseerd door Edelweis 

f) Sponsors en andere personen of organisaties die middelen ter beschikking 

stellen van Edelweis 

a) Leden en bestuursleden (inclusief dirigent) 
Edelweis heeft een expliciet lidmaatschap met al haar leden. Bij aanvaarding van het 

lidmaatschap door het bestuur van Edelweis, wordt van de persoon de volgende 

gegevens gevraagd en bijgehouden zolang de persoon lid blijft van de vereniging (en 

eveneens onbeperkt in de tijd nadien): 

- Naam en Voornaam (officiele naam zoals deze voorkomt op de ID-kaart) 

- Adres (straat, nummer, gemeente) waar het lid gedomicilieerd is 

- Geboortedatum en geboorteplaats.  

- Rijksregisternummer. Dit rijksregisternummer is naast de andere hierboven 

vermelde gegevens van de persoon, nodig om de nodige verzekeringen te 

kunnen afsluiten via de overkoepelende vereniging VLAMO, en wordt aldus 

beschouwd als gerechtvaardigd belang. Deze informatie (rijksregisternummer) 



wordt door Edelweis niet bijgehouden, maar na het doorgeven aan VLAMO 

onmiddellijk geschrapt. Deze derde partij VLAMO heeft aan Edelweis de nodige 

garanties gegevens via hun privacy verklaring dat de aldaar gestockeerde 

informatie niet verder doorgegeven of gebruikt zal worden, tenzij voor de 

gevallen die zij vermeld hebben in hun privacy-verklaring als wettelijk of 

gerechtvaardigd belang. 

- Email adres en GSM- of telefoonnummer waarop de persoon bereikt kan 

worden. Edelweis zal deze informatie niet doorgeven aan derden, maar enkel 

intern gebruiken om te communiceren over de vereniging, haar activiteiten of 

afspraken te maken betreffende de activiteiten. Om misbruik te voorkomen 

dat het email-adres aan derden wordt doorgegeven, worden de email-

adressen van de leden niet zomaar in de mail gebruikt, maar maken we 

gebruik van groeps-mailadressen. Het email-adres van de betrokkene wordt 

toegevoegd aan de respectievelijke groeps-mailadressen die verwerkt worden 

door een externe partij, dewelke ook de website beheert (zijnde One.com). 

Deze derde partij One.com heeft aan Edelweis de nodige garanties gegevens 

via hun privacy verklaring dat de aldaar gestockeerde informatie niet verder 

doorgegeven of gebruikt zal worden. 

- Bespeeld muziekinstrument(en) en/of functie binnen het bestuur van de 

vereniging. 

- Startdatum van lidmaatschap binnen de vereniging + andere data relevant 

binnen de werking van de vereniging (deelnames aan activiteiten) 

 

Deze gegevens worden opgeslagen in een specifieke beveiligde databank van 

Edelweis. Toegang tot deze database (zowel tot de file als tot de inhoud) is beveiligd 

en enkel toegankelijk voor de huidige bestuursleden en dirigent. 

 

Deze bijgehouden gegevens worden, behoudens het doorgeven aan VLAMO om de 

nodige verzekeringen te bekomen en de persoon bij VLAMO te registreren als actief 

lid van de vereniging, niet aan derden doorgegeven. Het wordt verder enkel intern 

(door bestuursleden en dirigent) gebruikt om de actieve leden en bestuursleden te 

contacteren (zowel via brief als via e-mail of via telefoon). Dit contact zal tevens 

enkel dienen om de bestuursleden en gewone leden toe te laten de plaatselijke 

werking en evenementen (concerten, eetfestijnen, optredens, uitstappen, 

ledenfeesten) te organiseren, en om regelmatig officiële nieuwsbrieven van de 

vereniging naar de leden te sturen, alsook om de uitnodiging te sturen voor de 

jaarlijkse Algemene Vergadering, zoals gestipuleerd in de statuten van de 

vereniging.  

 

De naam (voornaam + familienaam) van de persoon, alsook het bespeelde 

instrument kan wel, samen met de gespeelde werken, vermeld worden op een lijst in 

het middenblad van de sponsorboekjes die aan de aanwezigen uitgedeeld worden 

tijdens, door de vereniging zelf georganiseerde, concerten. 

 

De namen en contactgegevens van de bestuursleden en dirigent worden aan 

overheden (gemeentebesturen en hun diensten) doorgegeven in het kader van 

verplichte registraties (bvb voor officiële erkenningen van de vereniging, officiële 

aanvragen voor toelatingen voor evenementen van de vereniging, enz.). Het verder 



doorgeven aan derden, of publiek publiceren door deze overheden via websites of 

andere media, kan door de vereniging niet tegengehouden worden, voor zover deze 

overheden zich houden aan de voor hen toepasselijke wetgevingen en 

regelgevingen. 

 

De namen en contactgegevens van de bestuursleden en dirigent kunnen 

doorgegeven worden aan andere verenigingen in het kader van samenwerkingen 

met dergelijke verenigingen voor zover deze gebeuren in kader van de doelstellingen 

van Edelweis (zie hoger). Dit zal echter enkel gebeuren na overleg en goedkeuring in 

de bestuursvergadering voorafgaand het doorgeven van deze gegevens. 

 

De namen met functie en/of bespeeld instrument (maar zonder contactgegevens) 

kunnen voorkomen in intern gebruikte werklijsten of bestuursverslagen. 

 

De gegevens worden na het stoppen van je lidmaatschap bewaard. Elk lid heeft 

tevens het recht om de van hem/haar bijgehouden gegevens in te kijken, een kopij 

ervan te vragen, te laten verbeteren of aan te vullen. Deze vraag kan gesteld 

worden aan bestuur.edelweis@3071.be, en zal binnen de termijn van 1 maand ook 

effectief uitgevoerd worden. 

 

Elke expliciete vraag tot onmiddellijke en/of volledige schrapping van de gegevens 

na het stopzetten van het lidmaatschap kan gesteld worden aan 

bestuur.edelweis@3071.be en zal binnen de termijn van 1 maand ook effectief 

uitgevoerd worden, behoudens de hieronder vermelde gevallen waarbij bepaalde 

gegevens (naam en functie en/of bespeeld instrument + tijdsperiode) steeds 

bewaard zullen blijven. 

 

De intern gebruikte werklijsten en bestuursverslagen dienen in het archief van 

Edelweis opgenomen te worden en zullen dus onbeperkt bewaard blijven, dus 

inclusief de namen en functie en/of bespeeld instrument (maar zonder contact- of 

andere gegevens). 

 

De onbeperkte bewaartermijn voor deze gegevens is verantwoord doordat Edelweis 

haar vroegere leden en bestuursleden wil kunnen contacteren om hen te bedanken 

en/of uit te nodigen op activiteiten ter bedanking voor hun medewerking of op 

jubileumvieringen, alsook ter bewaring van de archieven van de vereniging. 

 

Voor leden die minderjarig zijn (jonger dan 16 jaar), worden de persoonsgegevens 

enkel verwerkt indien daarvoor explicitie schriftelijke toestemming is gegeven door 

één van de ouders of voogd of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

b) Vrijwilligers en medewerkers aan de activiteiten van Edelweis 
Edelweis vraagt en bewaart de gegevens (volledige naam, domicilie-adres, en 

contactgegevens zoals GSM- of telefoonnummer en E-mailadres) van de vrijwilligers 

en medewerkers die zichzelf hebben opgegeven en actief deelnemen aan onze 

evenementen en organisaties. 
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Edelweis zal geen expliciete goedkeuring vragen om deze gegevens te gebruiken of 

bij te houden. Het feit dat deze personen of verenigingen zich hebben aangemeld bij 

Edelweis om actief betrokken te zijn, wordt aanzien als een goedkeuring om hen 

hierover verder te contacteren (voor praktische regelingen en dergelijke), en dus is 

het ook noodzakelijk om de contactgegevens hiervan bij te houden.  

 

Deze gegevens worden tevens opgeslagen in dezelfde specifieke beveiligde databank 

van Edelweis. Deze gegevens worden enkel gebruikt om hen te contacteren in 

verband met de geplande activiteiten waarbij hun medewerking gevraagd wordt. 

Hun naam (+ tijdstippen van deelnames) zal  voorkomen in intern gebruikte 

werklijsten of bestuursverslagen. 

Edelweis kan, indien nodig voor het afsluiten van de nodige verzekeringen, de 

gegevens van de vrijwilligers en medewerkers doorgeven aan de hierna genoemde 

partijen (Belfius Verzekeringen voor de vrijwilligersverzekeringen, en VLAMO voor de 

bijkomende verzekeringen). Deze gegevens worden verder aan geenenkele derde 

partij doorgegeven. 

 

De gegevens worden tot maximum 5 jaar na de activiteit bewaard. De 

bewaartermijn van 5 jaar voor deze gegevens is verantwoord doordat Edelweis haar 

vrijwilligers en medewerkers in die periode nog wil kunnen contacteren om hen te 

bedanken en/of uit te nodigen op activiteiten ter bedanking voor hun medewerking. 

 

Elke vrijwilliger of medewerker heeft tevens het recht om de van hem/haar 

bijgehouden gegevens in te kijken, een kopij ervan te vragen, te laten verbeteren of 

aan te vullen. Deze vraag kan gesteld worden aan bestuur.edelweis@3071.be, en zal 

binnen de termijn van 1 maand ook effectief uitgevoerd worden. 

 

Elke expliciete vraag tot onmiddellijke en/of volledige schrapping van de gegevens 

kan gesteld worden aan bestuur.edelweis@3071.be en zal binnen de termijn van 1 

maand ook effectief uitgevoerd worden, behoudens de hieronder vermelde gevallen 

waarbij bepaalde gegevens (naam en rol binnen de activiteit + tijdsperiode) steeds 

bewaard zullen blijven. 

 

De intern gebruikte werklijsten en bestuursverslagen dienen in het archief van 

Edelweis opgenomen te worden en zullen dus onbeperkt bewaard blijven, inclusief de 

namen (zonder adres of contactgegevens) van de personen of verenigingen die hun 

medewerking of middelen hebben gegeven of ter beschikking gesteld. Ook de 

tijdstippen waarop deze deelname gebeurd is zal worden bijgehouden. 

 

c) Andere verenigingen (feitelijke of VZW’s) en hun leden en bestuursleden 

indien medewerking aan activiteiten van Edelweis in naam van deze 

verenigingen gebeurt 
Edelweis krijgt en bewaart de gegevens (naam, contactadres, en contactgegevens 

zoals GSM- of telefoonnummer en emailadres) van sommige leden, bestuursleden en 

contactpersonen van andere verenigingen indien deze verenigingen medewerking 

geven aan activiteiten van Edelweis. 
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Deze gegevens worden tevens opgeslagen in dezelfde specifieke beveiligde databank 

van Edelweis. Deze gegevens worden enkel gebruikt om hen te contacteren in 

verband met de geplande activiteiten waarbij hun medewerking of de medewerking 

van hun vereniging gevraagd wordt. Hun naam kan dus ook voorkomen in intern 

gebruikte werklijsten of bestuursverslagen. 

 

De gegevens worden tot maximum 5 jaar na de activiteit bewaard. 

 

Elke expliciete vraag tot inzage of verbetering, onmiddellijke en/of volledige 

schrapping van de gegevens kan gesteld worden aan bestuur.edelweis@3071.be en 

zal binnen de termijn van 1 maand ook effectief uitgevoerd worden. 

 

d) Overheden en specifieke medewerkers van deze overheden waarmee 

(persoonlijk) contact gehouden wordt, enkel binnen het kader van de 

dagelijkse werking van Edelweis, of het organiseren van specifieke activiteiten 

door Edelweis en enkel vanuit hun officiële professionele functie binnen deze 

overheden. 
Edelweis vraagt en bewaart de professionele persoonsgegevens (naam, professionele 

contactgegevens zoals professioneel GSM- of telefoonnummer en professioneel 

emailadres) van leden of medewerkers van overheden (voor zover hun functie bij 

deze overheden ook publiek zijn), indien deze overheden medewerking of 

inlichtingen geven aan (activiteiten van) Edelweis.  

 

Deze gegevens worden tevens opgeslagen in dezelfde specifieke beveiligde databank 

van Edelweis. Deze gegevens worden enkel gebruikt om hen professioneel te 

contacteren in verband met de geplande activiteiten waarbij hun medewerking of de 

medewerking van hun overheid gevraagd wordt. Hun naam kan dus ook voorkomen 

in intern gebruikte werklijsten of bestuursverslagen. 

 

De gegevens worden niet beschouwd als privacy-gevoelige gegevens, daar het om 

een professionele samenwerking of medewerking gaat en daar de gebruikte en/of 

bijgehouden gegevens enkel de professionele contactgegevens betreffen. De 

bewaartermijn is bijgevolg ook onbeperkt. 

 

Elke expliciete vraag tot inzage of verbetering van de gegevens kan gesteld worden 

aan bestuur.edelweis@3071.be en zal binnen de termijn van 1 maand ook effectief 

uitgevoerd worden. Expliciete vraag tot schrapping van deze gegevens zal door het 

bestuur onderzocht worden en enkel uitgevoerd worden indien door de aanvrager 

kan aangetoond worden dat het niet over professionele gegevens gaat. 

 

e) Sympathisanten en bezoekers van de activiteiten georganiseerd door 

Edelweis 
Edelweis neemt de gegevens van niet-leden die deel nemen aan onze activiteiten als 

(betalende of niet-betalende) bezoeker of toeschouwer, of van sympathisanten van 

de vereniging (die gewoon op de hoogte gehouden wensen te worden van onze 
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activiteiten), enkel op in een beveiligde database na expliciete schriftelijke 

goedkeuring van de persoon over wiens gegevens het gaat.  

 

Deze gegevens (naam, contactadres en/of email adres) zal Edelweis enkel gebruiken 

en bijhouden op voorwaarde dat deze aan ons doorgegeven werd op papier of via E-

mail, of via inschrijving op onze mailings via onze website. Door dit doorgeven of 

inschrijven wordt expliciete goedkeuring gegeven aan Edelweis om deze gegevens te 

gebruiken in het kader van het op de hoogte houden van onze activiteiten. (= 

publiek toegankelijke activiteiten die Edelweis zelf organiseert of activiteiten 

georganiseerd door andere verenigingen of overheden die én publiek toegankelijk 

zijn én waarbij Edelweis binnen deze activiteit een muzikaal optreden verzorgt.) 

 

Vanaf 27/05/2018 zal ook expliciet vermeld dienen te worden dat men meerderjarig 

is. Minderjarigen kunnen hun gegevens enkel doorgeven met expliciete goedkeuring 

van één van hun ouders of voogd of wettelijke vertegenwoordiger (door naam en 

handtekening) en dit enkel op papier. 

 

Deze expliciete goedkeuring is 5 jaar geldig, maar kan op eender welk ogenblik weer 

ingetrokken worden. Deze intrekking, alsook elk verzoek tot inzage, correctie of 

schrapping van alle gegevens, kan gesteld worden aan bestuur.edelweis@3071.be 

en zal binnen de termijn van 1 maand effectief uitgevoerd worden indien de juiste 

identiteit van de aanvrager geverifieerd kan worden. 

 

Aangezien we geen leeftijd of geboortedatum vragen of kennen, kan Edelweis geen 

verantwoordelijkheid nemen wanneer er minderjarigen deze toestemming geven 

zonder goedkeuring van één van hun ouders of voogd of wettelijke 

vertegenwoordiger, of foutieve informatie i.v.m. hun minder- of meerderjarigheid 

doorgeven. Bij twijfel zal Edelweis zelf beslissen de verstrekte gegevens niet op te 

nemen in haar bestanden en/of de gegevens te schrappen. 

 

Edelweis stelt alles in het werk om alle bewijsmateriaal van goedkeuringen ook 

effectief gedurende die periode bij te houden, en bij het aflopen van deze periode 

het bewijsmateriaal (papier of email) te vernietigen of definitief te deleten.  

 

f) Sponsors en andere personen of organisaties die middelen ter 

beschikking stellen van Edelweis 
Wanneer deze sponsors bedrijven of officiële verenigingen zijn (VZW’s), worden deze 

gegevens beschouwd als professionele gegevens, en dus niet als privacy-gevoelige 

gegevens. Deze gegevens zijn dan ook enkel verkregen in het kader van 

professionele activiteiten van deze bedrijven, waarbij deze in het kader van 

commerciële reclame advertenties in de sponsorboekjes van Edelweis laten plaatsen, 

en/of vlaggen of reclameborden plaatsen en/of op projecties verschijnen en dit op en 

tijdens activiteiten van Edelweis. Alle informatie en gegevens die hierbij aan Edelweis 

verstrekt worden, wordt als publiekelijk beschouwd en dus niet privacy-gevoelig. 
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Edelweis vraagt en bewaart dan ook de gegevens van sponsors, met name de 

bedrijfsnaam, officieel adres, BTW-nr, alsook contactgegevens zoals GSM- of 

telefoonnummer en/of E-mailadres van de contactpersoon of contactpersonen. 

 

Deze gegevens kunnen dus gebruikt worden voor aanvraag tot sponsorships, of 

verlenging of vernieuwing ervan. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden 

voor uitnodigingen op activiteiten van de vereniging Edelweis waarop sponsors of 

hun vertegenwoordigers of contactpersonen specificiek of in het algemeen welkom 

zijn. 

 

Alle gegevens op deze manier verkregen, zullen niet aan derden doorgegeven of –

verkocht worden. 

 

Edelweis vraagt expliciet aan elke sponsor welke gegevens op de advertentie mag 

geplaatst worden, zodat enkel deze informatie publiekelijk zichtbaar zal gemaakt 

worden. 

 

Deze gegevens, die verkregen werden in het kader van dergelijke sponsorships 

worden bewaard en bijgehouden door Edelweis en dit voor een periode van 5 jaar, 

na dewelke deze informatie (eventueel gedeeltelijk) verwijderd wordt. 

Bankuittreksels, sponsorbewijzen en/of betalingsbewijzen, alsook alle gegevens die 

daarop vermeld staan, net zozeer als de advertenties en de sponsorboekjes (zowel 

op papier als in elektronische vorm) worden onbeperkt in de tijd bijgehouden  

 

Wanneer private personen of andere type verenigingen (feitelijke verenigingen) 

middelen (financiële of andere) ter beschikking stellen van Edelweis, worden de 

contactgegevens van deze personen wel als privacy-gevoelig gecatalogeerd. Hiervoor 

gelden dezelfde privacyregels als voor “b) vrijwilligers en medewerkers” of “c) 

andere verenigingen in het kader van samenwerkingen”, behalve het feit dat geen 

expliciete goedkeuring gevraagd wordt om deze gegevens te gebruiken of bij te 

houden. Het feit dat deze personen of verenigingen zich hebben aangemeld bij 

Edelweis om middelen ter beschikking te stellen, wordt aanzien als een goedkeuring 

om hen hierover verder te contacteren (voor praktische regelingen en dergelijke), en 

dus is het ook noodzakelijk om de contactgegevens hiervan bij te houden. 

 

Al deze gegevens worden tevens opgeslagen in dezelfde specifieke beveiligde 

databank van Edelweis. Deze gegevens worden gebruikt om hen te contacteren in 

verband met de actuele of geplande activiteiten waarbij hun medewerking of de ter 

beschikking stelling van hun middelen (financiële of materiële) aangeboden werd of 

gevraagd wordt. Hun naam kan dus ook voorkomen in intern gebruikte werklijsten of 

bestuursverslagen. 

 

Deze gegevens worden tot maximum 5 jaar na de laatste activiteit bewaard. 

 

Elke expliciete vraag tot inzage of verbetering, onmiddellijke en/of volledige 

schrapping van de gegevens kan gesteld worden aan bestuur.edelweis@3071.be en 

zal binnen de termijn van 1 maand effectief uitgevoerd worden. 
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De intern gebruikte werklijsten en bestuursverslagen dienen in het archief van 

Edelweis opgenomen te worden en zullen dus onbeperkt bewaard blijven, inclusief de 

namen (zonder contactgegevens) van de personen of verenigingen die hun 

medewerking of middelen hebben gegeven of ter beschikking gesteld. 

Foto’s, filmopnames, geluidsopnames: 
Edelweis kan op elke activiteit die ze organiseert, zowel publiek als in meer beperkte 

kring (zijnde enkel met leden en/of medewerkers en vrijwilligers), foto’s nemen of 

film- en/of geluidsopnames maken. Hierop kunnen de personen herkenbaar zijn, 

zowel aan de hand van hun fysiek voorkomen (gelaat, gestalte, houding, kledij, ...) 

als via hun stem of speficieke geluid van hun instrument of van het bespelen ervan. 

Deze foto’s en opnames zullen met de nodige zorg bewaard worden,zullen deel 

uitmaken van het archief van Edelweis en bijgevolg onbeperkt bewaard worden.  

 

Personen kunnen niet vragen om deze te wissen of om onherkenbaar gemaakt te 

worden, tenzij het gaat om close-ups waarbij enkel deze persoon duidelijk zichtbaar 

is zonder andere (herkenbare of onherkenbare) personen of voor Edelweis 

belangrijke specifiek in beeld gebrachte materiele goederen of situaties erop. 

 

Deze foto’s en opnames zullen enkel publiek gemaakt worden (via website, 

krantenartikelen, tijdschriften, facebook-pagina’s, of andere social-media, enz.) mits 

de expliciete toestemming van alle herkenbare personen, voor zover het gaat over 

niet-publiek toegankelijke evenementen of activiteiten. Deze foto’s en opnames 

zullen wel intern en tussen de actieve leden van de verenigingen gedeeld kunnen 

worden, zonder expliciete toestemming van alle herkenbare personen. Deze leden 

worden gevraagd om deze intern verspreide foto’s en opnames niet publiek te delen 

of toegankelijk te maken. 

 

Voor de wel publiek-toegankelijke evenementen of activiteiten zullen de foto’s en 

opnames wel publiek kunnen gemaakt worden of gebruikt worden voor publieke 

reclames of weergaves (via website, krantenartikelen, tijdschriften, facebook-

pagina’s, of andere sociale media, enz.), voor zover het gaat over overzichtsfoto’s of 

opnames, waarbij er niet ingezoomd of gefocust wordt op 1 persoon of kleine groep 

personen (tot max 5 personen).  

 

Voor de foto’s of opnames waarbij er wel ingezoomd of gefocust wordt op 1 persoon 

of kleine groep personen (tot max 5 personen) zal wel expliciete toestemming 

gevraagd worden aan alle herkenbare personen alvorens deze foto’s of opnames 

publiekelijk te gebruiken. 

 

Edelweis neemt geen enkele verantwoordelijkheid en kan onmogelijk verhinderen 

dat er door derden foto’s of opnames genomen worden en deze publiek gemaakt 

worden op publiek toegankelijke gebeurtenissen, evenementen of activiteiten. 



Beveiliging omtrent de gegevens: 
Edelweis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerving of 

verwerking. 

 

Zo heeft Edelweis de volgende maatregelen genomen: 

- Alle personen die binnen de vereniging van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, werden expliciet gevraagd zich aan geheimhouding daarvan te 

houden. (dit betreft bestuursleden, dirigent en alle leden van de vereniging) 

- Edelweis heeft twee beperkt toegankelijke cloud-omgevingen gecreëerd die 

enkel toegankelijk zijn voor de bestuursleden en de dirigent enerzijds, en 

enkel toegankelijk zijn voor de actuele leden van de vereniging anderzijds. De 

juiste garanties van de Cloud-provider werden gegeven aan de hand van hun 

privacy-verklaring of privacy-statement 

- Edelweis hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen 

(oa. website) waar bijkomende informatie beschikbaar is (oa het archief) 

- Edelweis pseudonimiseert of zorgt voor encryptie van persoonsgegevens als 

daar aanleiding toe is 

- Edelweis neemt regelmatig back-ups van alle gegevens, inclusief de 

persoonsgegevens, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten. Deze back-ups worden steeds veilig en met dezelfde privacy-

verklaring in gedachte, opgeborgen. Informatie op back-ups kunnen in geen 

geval vernietigd of verwijderd worden. 

- Edelweis test en evalueert regelmatig haar genomen maatregelen. 

- Alle leden en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens. Dit wordt elk jaar tevens herhaald 

tijdens de Algemene Vergadering van de vereniging. 

Klachten, vragen, opmerkingen: 
Edelweis heeft een verantwoordelijke binnen het bestuur van de vereniging 

aangeduid die zal toezien op het respecteren van deze privacyverklaring en hierover 

zal rapporteren aan het bestuur en/of de voorzitter van de vereniging. 

 

Klachten, vragen (ook vragen voor inzage, correcties, schrapping, enz.), of andere 

opmerkingen (ook betreffende deze privacyverklaring), kunnen ten allen tijde 

gesteld worden aan het bestuur van Edelweis, waarbij deze zullen behandeld worden 

door de aangestelde verantwoordelijke. Contactgegevens van het bestuur zijn hoger 

vermeld.  

 

Specifieke vragen of opmerkingen die niet gesteld kunnen worden aan het voltallige 

bestuur (om welke reden ook), kunnen gestuurd worden naar de hoger vermelde 

contactpersoon, dewelke ze met de nodige omzichtigheid en eventueel behouden 

van de anonimiteit van de betrokken persoon / personen, zal behandelen. 

 

Iedereen heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy 

Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy 

bescherming. 



 

Edelweis kan, om misbruik te voorkomen, bij elke vraag tot inzage, recht op kopie, 

recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Edelweis van u 

ontvangen heeft, vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te 

controleren, kan daarom aan u gevraagd worden een kopie van uw identiteitskaart 

op te sturen. Hierbij wordt gevraagd om uw pasfoto onzichtbaar of onherkenbaar te 

maken en erbij te vermelden dat het om een kopie van deze identiteitskaart gaat. 

 

Edelweis vraagt expliciet aan alle leden van de vereniging om zich te houden aan de 

volledige privacyverklaring inclusief de paragrafen rond foto’s en opnames, maar kan 

geen verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van haar leden die dit zouden 

schenden.  

Bepaalde sancties jegens deze leden kunnen wel gesteld worden, met mogelijke 

uitsluiting als lid tot gevolg in geval van ernstige, meervoudige inbreuken. Enkel het 

bestuur van Edelweis kan en zal in dat geval oordelen, waarschuwingen geven en/of 

de gepaste sancties bepalen, eventueel in samenspraak of overleg met de Privacy 

Commissie. 

Wijzigingen privacyverklaring: 
Edelweis kan ten allen tijde haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijzigingen 

zullen we een aankondiging doen op onze website. 

 

De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. 

 

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief bewaard worden. 

Vragen voor een kopie van vroegere privacyverklaringen kunnen gesteld worden aan 

bestuur.edelweis@3071.be . 
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