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Privacyverklaring 
Algemeen 

1. In deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) verlenen we op een heldere en transparante 
manier informatie over onze omgang met persoonsgegevens. Jouw privacy waarborgen en 
zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk.  

2. Deze privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de 
algemene orkestwerking en bij het gebruik van onze website (“Website”) en de diensten 
(“Diensten”) die met beide verband houden. De verwerking van je gegevens wordt 
uitgevoerd door de raad van bestuur van het Universitair Symfonisch Orkest van de 
Katholieke Universiteit Leuven, afgekort USO vzw, als verantwoordelijke met zetel te Leuven, 
Naamsestraat 96 (“wij”, “ons”, “USO”). De verwerking gebeurt in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook gekend als GDPR.  

3. Verbind je je als orkestlid aan het USO en/of maak je gebruik van onze Website en/of 
Diensten, erken je dat je kennis hebt genomen van onze Privacyverklaring en hiermee zonder 
voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht om onze Privacyverklaring naar ons eigen 
inzicht te wijzigen. Deze wijzigingen worden op onze website gecommuniceerd. 

4. Door de check-box aan te klikken waarin vermeld wordt: “Ik geef aan dat ik de 
Privacyverklaring gelezen en goedgekeurd heb.” Verklaar je dat je deze Privacyverklaring 
gelezen hebt en hiermee instemt. Je verklaart dat je begrijpt voor welke doeleinden je 
persoonsgegevens worden verwerkt. Je stemt er ook mee in dat je voortgezet gebruik wordt 
begrepen als een voortgezette toestemming. Je kan je toestemming op elk ogenblik 
intrekken door te mailen naar info@usoleuven.be. Dat verandert echter niets aan de 
rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens die werd uitgevoerd vóór de 
intrekking van die toestemming. 

5. Mocht je vragen hebben over de Privacyverklaring nadat je deze hebt doorgenomen, dan kan 
je ons contacteren via de volgende contactgegevens:  

USO vzw 
Naamsestraat 96, 3000 Leuven 
info@usoleuven.be 

6. Wij mogen je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden als en 
wanneer je registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden 
beschouwd als (a) een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten 
of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit 
van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van 
onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of 
enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of 
onrechtmatig, discriminerend of beledigend is. 

7. Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 11 april 2021. 
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Welke persoonsgegevens verwerken we?  
Wanneer je je als orkestlid engageert voor de algemene werking van het orkest en/of gebruikmaakt 
van de hieraan verbonden Diensten verwerken we jouw persoonsgegevens. Volgende 
persoonsgegevens kunnen we vragen, opslaan, verzamelen, verwerken: 

 

1. Identificatiegegevens: naam, voornaam, domicilie- en/of verblijfadres en 
rijksregisternummer; 

2. Persoonlijke kenmerken: gsm-nummer, e-mailadres, rekeningnummer, studierichting, 
universiteit waaraan je verbonden bent, arbeidssituatie en medische gegevens (i.e. 
eetvoorkeuren en allergieën); 

3. Muzikale kenmerken: behaald muzikaal diploma, instrument dat je bespeelt, eerder 
engagement in orkesten/ensembles/…; 

4. De rol/functie die je opneemt binnen het orkest; 
5. Beeldmateriaal dat gemaakt wordt op activiteiten van het USO. 

 

 

Wanneer je gebruikmaakt van onze Website en/of de hieraan verbonden Diensten verwerken we 
jouw persoonsgegevens. Volgende persoonsgegevens kunnen we vragen, opslaan, verzamelen, 
verwerken: 

 

1. Identificatiegegevens: naam, voornaam; 
2. Persoonlijke kenmerken: e-mailadres; 
3. Login gegevens voor de Website: gebruikersnaam en wachtwoord in gehashte vorm. 

 

Waarom verwerken we je persoonsgegevens? 
Je persoonsgegevens worden door het USO verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor de 
persoonsgegevens verstrekt zijn. De verwerking is beperkt tot die persoonsgegevens die nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. Het USO gebruikt je persoonsgegevens voor 
volgende doeleinden: 

 

1. Zodat we belangrijke informatie, vergaderdocumenten en verslagen naar je kunnen 
communiceren.  

2. Zodat je kan deelnemen aan activiteiten van het USO.  
3. Zodat we de alumniwerking kunnen verzorgen. 
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Wie verwerkt je persoonsgegevens? 
Je persoonsgegevens worden verwerkt door de bestuursleden van de vereniging.  

 

Met wie delen we je persoonsgegevens? 

We delen je persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met derden zonder je 
uitdrukkelijke toestemming daarvoor, tenzij dat dit vereist is om Diensten te verlenen en om 
tegemoet te komen aan de hierboven beschreven doeleinden.  

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden mits jouw toestemming. Deze toestemming kan 
je te allen tijde intrekken.  

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden tenzij dat dit wettelijk verplicht en/of 
toegestaan is zoals in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.  

 

Waar verwerken we je persoonsgegevens?  
Wijzelf zullen je persoonsgegevens enkel in de Europese Economische Ruimte verwerken.  

 

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?  
1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn 

om de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen je 
persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen 
ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. 

2. Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als dat nodig is om de in deze 
Privacyverklaring vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je 
toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er rekening mee dat de intrekking van 
de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om deel te nemen aan 
georganiseerde activiteiten en/of om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te 
gebruiken. Als je je bij onze Website hebt geregistreerd, zullen wij je persoonsgegevens 
verwijderen als je je profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of 
een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen. 

3. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je 
persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen 
onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door onze bestuursleden is 
onderworpen aan geheimhoudingsvoorwaarden. We hanteren een gebruikersnaam- en 
wachtwoordbeleid op al onze systemen, maken back-ups van de persoonsgegevens om ze te 
kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, testen en evalueren regelmatig onze 
maatregelen en onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming 
van persoonsgegevens. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts 
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inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden 
gegarandeerd. 

Wat is de bewaartermijn van je persoonsgegevens?  
Het USO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan twee en half jaar vanaf het stopzetten van je 
actieve rol in het orkest of niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze gebruikt worden of 
niet langer dan op grond van wet vereist is.  

 

Jouw rechten 
1. Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou 

verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het 
veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld. 

2. Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of 
onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt 
ingediend, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens 
waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn. 

3. Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je 
persoonsgegevens in te trekken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een e-
mail te sturen naar info@usoleuven.be.  

4. Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden 
verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze 
Privacyverklaring worden uiteengezet of als je je toestemming voor de verwerking ervan 
intrekt. Je dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons 
zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of 
administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende 
persoonsgegevens te verwijderen. 

5. In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van je 
persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de 
verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde 
doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures. 

6. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien je 
kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met 
bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde 
verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heb je het recht je kosteloos en 
zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking. 

7. Als je een verzoek wil indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te 
oefenen, kan je een e-mail sturen naar info@usoleuven.be. In dit verzoek moet duidelijk 
worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en 
ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige 
identiteitskaart waaruit je identiteit blijkt. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van 
de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze 
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zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de 
aanvraag inwilligen. 

8. Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je altijd 
contact met ons opnemen via het e-mailadres info@usoleuven.be. Blijf je ontevreden over 
ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde 
gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacy commissie. Ga voor meer informatie 
naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.  

 


