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Privacy en gegevensbescherming
1. Vereniging
Naam: Universitair Harmonieorkest vzw
Adres: Naamsestraat 96, 300 Leuven
Ondernemingsnummer: BE0894.397.111

2. Inleiding
Dit document omschrijft het gegevensbeheer en de privacyregeling van het Universitair
Harmonieorkest vzw, verder aangeduid als UHO. Het doel van dit document is om zo transparant
mogelijk weer te geven wat het UHO bezit van haar leden en hoe het UHO daar mee omgaat. Voor
vragen of opmerkingen kan u altijd terecht bij voorzitter@uho.be.
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1. Gegevens
Van al de huidige leden bezit het UHO de volgende gegevens :
-

Naam, voornaam
Adres (zowel kot- als thuisadres indien van toepassing)
Geboortedatum
Studierichting (indien van toepassing)
Gsm-nummer
E-mailadres
Rijksregisternummer (enkel bij bestuursleden)

Van alle oud-leden bezit het UHO de volgende gegevens :
-

Naam, voornaam
Adres
E-mailadres

Van alle VIP’s bezit het UHO de volgende gegevens :
-

Naam, voornaam
Adres
E-mailadres

Van particulieren bezit het UHO de volgende gegevens :
-

E-mailadres

Met particulieren worden hier de mensen bedoeld die kaarten bestellen via de site en daarbij hun emailadres opgeven.

2. Toegang tot gegevens
Alle bovengenoemde gegevens worden op drie plaatsen bewaard. Vanwege de simpliciteit wordt
hieronder verklaard wat deze drie plaatsen zijn, wat daar bewaard wordt en wie daar toegang tot
heeft.
Op de UHO-website in het leden gedeelte bevinden zich de volgende gegevens, telkens enkel en alleen
met betrekking tot huidige leden:
-

Naam, voornaam
Geboortedatum
Adres (kotadres, of thuisadres indien de persoon in kwestie niet op kot zit)
Gsm-nummer
E-mailadres
Studierichting

Dit gedeelte van de UHO-website is enkel toegankelijk voor huidige leden.
In de database van de UHO-website bevinden zich alle gegevens vernoemd bij de UHO-website alsook:
-

E-mail adres van particulieren die tickets hebben besteld via de site

De gegevens in de database zijn enkel toegankelijk voor bestuursleden en beheerders van de database.
De database zelf is eigendom van ULYSSIS VZW (BE0553.479.921).
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In het archief bevinden zich alle voornoemde gegevens van huidige leden, oud-leden en VIP’s. Het
archief wordt bewaard door de secretaris. Het archief is enkel toegankelijk voor het bestuur.

3. Delen van gegevens met derde partijen
Hier wordt verklaard welke gegevens het UHO deelt met derde partijen en waarom.

3.1.

Katholieke Universiteit Leuven

De Katholieke Universiteit Leuven, hierna KUL genoemd, krijgt van het UHO de volgende
persoonsgegevens :
-

Naam, voornaam

Deze gebruikt de KUL om de volgende redenen :
Reden 1 : Het controleren van de samenstelling van het orkest. Meer specifiek wordt er gecontroleerd
of het aandeel studenten groot genoeg blijft.
Reden 2 : Extracurriculaire activiteiten. De KUL gebruikt de door het UHO doorgestuurde gegevens om
te controleren of leden van het orkest recht hebben op het toevoegen van extracurriculaire activiteiten
aan hun curriculum vitae via het platform TOLEDO.

3.2.

De Vlaamse Amateurmuziek Organisatie

De Vlaamse Amateurmuziek Organisatie, hierna VLAMO genoemd, krijgt van het UHO de volgende
persoonsgegevens :
-

Naam, voornaam

Het UHO is verzekerd bij VLAMO voor personenongevallen. VLAMO gebruikt bovenstaande gegevens
om bij verzekeringsgevallen uit te maken wie er in het UHO zit.

3.3.

Verblijven

In sommige gevallen wordt voor een verblijf (UHO-weekend of UHO-reis) gevraagd achter bepaalde
gegevens. Deze worden verstrekt indien nodig voor het afsluiten van een huurcontract.

4. Media
Media binnen het UHO omvat foto’s en opnames.
Media gemaakt door of in opdracht van het UHO is eigendom van het UHO. Deze media wordt enkel
gebruikt voor interne en promotionele doeleinden. Ten alle tijden heeft u het recht om media, waarin
u centraal staat, te laten verwijderen van sociale media of vanuit het archief.

Door het ondertekenen van dit document gaat u akkoord met hoe het Universitair Harmonieorkest
vzw omgaat met uw gegevens.

Naam en handtekening

