
PRIVACYBELEID VAN KAMERKOOR KOORDINAAT  

(versie 1 - 2 januari 2020) 
 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kamerkoor Koordinaat (hierna: Koordinaat) 

verwerkt van haar leden, oud-leden, deelnemers aan haar activiteiten, luisteraars van haar concerten of andere 

geïnteresseerden. 

Wanneer je lid wordt van Koordinaat, tickets bij ons bestelt, je registreert op onze nieuwsbrief of op een 
andere manier deelneemt aan activiteiten van Koordinaat, hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Deze 
privacyverklaring legt uit hoe we omgaan met deze persoonsgegevens. 

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Kamerkoor Koordinaat, Louis 
Woutersstraat 36, 3012 Wilsele, contact@koordinaat.be. 
De verantwoordelijke binnen Koordinaat voor de verwerking van persoonsgegevens is bereikbaar via het 
volgende e-mailadres: secretaris@koordinaat.be. 

2. Welke gegevens verwerkt Koordinaat en voor welk doel 

2.1. Koorleden 

In het kader van jouw lidmaatschap van Koordinaat worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
 
o voor- en achternaam, geboortedatum 
o stemgroep 
o adres 
o telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) 
o aanwezigheden van koorleden op de repetities van Koordinaat.  

Koordinaat verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (gerechtvaardigd 
belang): 

2.1.1. Je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en Koordinaat-emailadres worden ter 
beschikking gesteld van de koorleden van Koordinaat via de interne website, zodat koorleden 
elkaar eenvoudig kunnen contacteren. 

2.1.2. De naam en stemgroep van de actieve leden worden vermeld op de publieke website van 
Koordinaat.   

2.1.3. De naam van de leden die meezingen in een concert van Koordinaat, worden vermeld in het 
programmaboekje van het desbetreffende concert.  

2.1.4. Je Koordinaat-emailadres wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief met 
informatie over de activiteiten van Koordinaat en andere nuttige informatie voor de leden 
van Koordinaat. 

2.1.5. Je aanwezigheden bij repetities worden bijgehouden gedurende je lidmaatschap van 
Koordinaat om te bepalen aan welke concerten je kan deelnemen. Deze gegevens kunnen 
enkel geraadpleegd worden door bestuursleden van Koordinaat.   

2.1.6. Je naam en eventueel je bankrekeningnummer worden gebruikt door de beheerder om de 
afrekening van deelnames aan activiteiten, de aankoop van partituren en dergelijke af te 
wikkelen. 



2.1.7. Je naam, adres, stemgroep, geboortedatum worden, indien nodig, doorgegeven aan derden 
bij deelname aan koorwedstrijden, het bekomen van subsidies en in het kader van de 
verzekeringen die worden afgesloten bij Koor&Stem voor de leden van Koordinaat. 

2.1.8.  De persoonsgegevens worden verwijderd bij het beëindigen van je lidmaatschap. Enkel het 
e-mail adres gebruiken we zoals vermeld in punt 2.2. 

2.2. Oud-leden 

Als oud-lid van Koordinaat worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
 

o E-mail adres 
 
Koordinaat verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (gerechtvaardigd 
belang): 

 
2.2.1. Je email-adres wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief met informatie over de 

activiteiten van Koordinaat en andere nuttige informatie voor de oud-leden van Koordinaat. 
2.2.2. Je email-adres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de 

concerten van Koordinaat. 

Je kan je op elk moment uitschrijven van deze mailing lijsten (zie ook punt 3). 
 

2.3. Deelnemers aan sociale activiteiten (overeenkomst) 

Koordinaat organiseert jaarlijks een aantal sociale activiteiten, zoals een koorreis of barbecue. Hieraan 
nemen koorleden deel, maar ook partners en kinderen van koorleden, oud-koorleden, vrijwilligers, … 
In het kader van deze sociale activiteiten worden volgende persoonsgegevens verwerkt: naam, 
voornaam, bankrekeningnummer, geboortedatum (enkel voor kinderen). Deze gegevens worden 
gebruikt door de beheerder om de afrekening van de activiteit te maken. De afrekeningen worden 
door de beheerder van Koordinaat 7 jaar bijgehouden als onderdeel van de boekhoudkundige 
bewijsstukken. 
 

2.4. Concerten 

In het kader van onze concerten worden volgende persoonsgegevens verwerkt: 
 

2.4.1. Bij het bestellen van kaarten voor onze concerten via onze website gaat de koper een 
overeenkomst aan met Koordinaat. Hierbij worden naam, voornaam, adres en e-mailadres 
opgevraagd. Deze gegevens worden gebruikt voor: 

2.4.1.1. Contactinformatie bij problemen ivm deze bestelling van kaarten (bv betaling wordt 
niet ontvangen) (contractuele basis – noodzakelijk voor het uitvoeren van de 
overeenkomst). Deze contactinformatie wordt niet bijgehouden na afloop van het 
concert. 

2.4.1.2. Je emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie 
over de concerten van Koordinaat (gerechtvaardigd belang – klant-relatie). Je kan je 
op elk moment uitschrijven van deze mailing lijsten (zie ook punt 3).  

2.5. Vrijwilligers 

In het kader van vrijwilligerswerk voor Koordinaat worden volgende persoonsgegevens verwerkt 
(overeenkomst): 
 
2.5.1. Je naam, voornaam, adres en geboortedatum worden doorgegeven aan Koor & Stem in het 

kader van het afsluiten van een verzekering voor vrijwilligers.  
2.5.2. Deze gegevens worden verder niet bewaard door Koordinaat. 



 
 

2.6. Foto’s 

Tijdens activiteiten (zoals bv concerten) worden foto’s gemaakt als herinnering van deze activiteit.  
 
2.6.1. Sommige van deze sfeerfoto’s kunnen gebruikt worden als sfeerfoto’s op de facebookpagina 

en/of de website van Koordinaat. 
2.6.2. De foto’s worden bewaard in het archief van Koordinaat en zijn toegankelijk voor de 

koorleden van Koordinaat gedurende 3 jaar.  

3. E-mail berichtgeving (uitschrijven): 

Zoals hierboven beschreven, kan je van ons e-mails met informatie ontvangen. Hier kan je je altijd 

voor uitschrijven, via een link voorzien in de e-mail. Bij problemen kan je onze verantwoordelijke 

contacteren (zie punt 1).  

 

4. Beveiligingsmaatregelen 

Alle persoonlijke gegevens worden bewaard in een centrale databank bij een web hosting provider. 

De toegang tot deze databank is beschermd met een login en wachtwoord die enkel door de 

bestuursleden gekend zijn. Op basis van deze databank is een webapplicatie gebouwd die 

beschikbaar is voor de koorleden. Elk koorlid heeft zijn eigen login en wachtwoord.  

 

Voor het versturen van emails maken we gebruik van een email marketing service. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en klachten 

5.1. Aan de secretaris van Koordinaat (zie sectie 1 voor de contactgegevens) kan je een verzoek indienen 
om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Koordinaat zal je 
verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. 

5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kan je 
eveneens contact opnemen met de secretaris van Koordinaat (zie sectie 1 voor de contactgegevens).  

5.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Koordinaat je persoonsgegevens verwerkt of je 
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter van Koordinaat, op het e-mailadres 
‘voorzitter@koordinaat.be’. 

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de 
secretaris van Koordinaat (zie sectie 1 voor de contactgegevens). 

6. Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren 

je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 


