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Privacyverklaring mOs 
Over onze privacyverklaring 
Musical On Stage geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend 
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan 
zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten 
hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter 
beschikking aan derden. 

Over dit beleid 

In dit beleid leggen we in detail uit welke relatie u hebt met Musical On Stage wat 
betreft uw persoonlijke gegevens. 

Het doel van deze verklaring is: 

1. Zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waarom 
we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we de gegevens delen; 

2. Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u hebt betreffende de persoonlijke 
gegevens die wij van u verzamelen en verwerken en hoe wij uw privacy beschermen. 

Wij hopen u daarmee inzicht te geven in de zorgvuldigheid die wij betrachten ten 
aanzien van uw privacy. Voor informatie over hoe u ons kunt bereiken als u vragen of 
opmerkingen hebt, gaat u naar sectie 'Contact met ons opnemen' hieronder. 

Rechten van betrokken 
U bent er wellicht van op de hoogte dat de nieuwe Europese wet AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) individuele personen bepaalde rechten verschaft 
met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. De rechten die zijn toegewezen aan 
individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn: 

• Recht op informatie: de betrokkene dient op de hoogte te worden gesteld van onder 
andere het feit dat de verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt. In stap 8 
komt dit recht nog uitgebreid aan bod. 

• Recht op inzage: de betrokkene heeft allereerst het recht om te weten of u 
persoonsgegevens van hem verwerkt. Is dit het geval, dan heeft de betrokkene recht 
om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens (alsmede een kopie) en inzage te 
verkrijgen in bepaalde informatie, zoals: 

• de verwerkingsdoeleinden; 

• de betrokken categorieën van persoonsgegevens; en 

• aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. 

• Recht op rectificatie ofwel correctie: de betrokkene heeft recht op rectificatie van 
hem betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende 
verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige 
gegevens. 
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• Recht op vergetelheid ofwel gegevenswissing: dit houdt in dat uw onderneming in een 
aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als de betrokkene daarom vraagt. In 
de volgende situaties heeft de betrokkene recht op vergetelheid: 

• als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn 
verzameld of verwerkt; 

• als de betrokkene zijn eerder gegeven toestemming aan de organisatie voor het 
gebruik van zijn gegevens intrekt; 

• als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking; 

• als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; 

• als u wettelijk verplicht bent om de gegevens na een bepaalde tijd te wissen; en 

• als de betrokkene jonger is dan zestien jaar en de persoonsgegevens zijn 
verzameld via bijvoorbeeld een app of website. 

• Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft in bepaalde gevallen het 
recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen. Een beperking van de 
verwerking houdt in dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen 
worden. 

• Recht gegevensoverdraagbaarheid ofwel dataportabiliteit: dit houdt allereerst in dat 
de betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens die u van hem heeft in een 
gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Daarnaast biedt 
dit recht de betrokkene de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zijn 
persoonsgegevens van de ene IT-omgeving naar de andere te verplaatsen, te kopiëren 
of door te sturen. 

Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens? 
1. Wanneer u uzelf of uw kind inschrijft voor een activiteit van onze jeugdwerking. 

Wij verzamelen bepaalde gegevens zodat we u of uw kind een zo aangenaam en 
veiligheid mogelijk verblijf kunnen bieden, zoals rijksregisternummer, thuisadres, 
contactgegevens ouders en dieetvoorkeur. Tevens hebben wij deze gegevens nodig 
om ons subsidiedossier voor de Vlaamse Overheid up to date te houden. 

2. Wanneer uw kind deelneemt aan een schoolproject met ons. Wij verzamelen de 
nodige gegevens om ons subsidiedossier voor de Vlaamse Overheid up to date te 
houden. De namen van de deelnemers, de postcode van hun woonplaats en 
geboortedatum zullen hiervoor opgeslagen worden.  

3. Wanneer u zich inschrijft voor een nascholing. Wij verzamelen de nodige gegevens 
om ons subsidiedossier up to date te houden. De namen van de deelnemers, de 
postcode van hun woonplaats, hun rijksregisternummer en geboortedatum zullen 
hiervoor opgeslagen worden. 

4. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Zodat u op de hoogte kan blijven 
van onze projecten, houdt Musical On Stage enkel uw e-mailadres bij, zonder deze 
te linken aan een naam of account.  
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Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u? 

Jeugdwerking Naam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, 
rijksregisternummer, ziekten, mutualiteit, medische gegevens, bloedgroep, 
medicatie  

Schoolprojecten Naam, geboortedatum, postcode 

Nascholing Persoonlijke gegevens: Hoe heeft u ons leren kennen, geslacht, geboortedatum, 
rijksregisternummer, adres, telefoonnummer, e-mailadres 
Gegevens van uw werkgever (school): naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres  

Nieuwsbrief E-mailadres 

 

Jeugdwerking Om te garanderen dat we u of uw kind in geval van nood medische hulp kunnen 
verlenen, zijn we verplicht het rijksregisternummer en de medische achtergrond 
van de deelnemer steeds bij de hand te hebben.  
Daarnaast vragen we om adres en telefoonnummer van de ouders zodat zij steeds 
bereikt kunnen worden in geval van nood.  
Voedingsvoorkeuren worden opgevraagd om ervoor te zorgen dat het 
voedingsaanbod aangepast kan worden aan de noden en vragen van de deelnemer. 
Om de financiële steun van de overheid te kunnen aanvragen, zijn we verplicht de 
namen, geboortedata en de postcodes van de woonplaats van alle deelnemers in 
onze kampen op te slaan. Deze gegevens garanderen dat elk kind slechts éénmaal 
opgenomen kan worden in ons subsidiedossier en geven de landelijke spreiding van 
onze werking weer.  

Schoolprojecten Om de financiële steun van de overheid te kunnen aanvragen, zijn we verplicht de 
namen, geboortedata en de postcodes van de woonplaats van alle deelnemers in 
onze schoolprojecten op te slaan. Deze gegevens garanderen dat elk kind slechts 
éénmaal opgenomen kan worden in ons subsidiedossier en geven de landelijke 
spreiding van onze werking weer. 

Nascholing Om de financiële steun van de overheid te kunnen aanvragen, zijn we verplicht de 
namen, geboortedata en postcodes van de woonplaats van alle deelnemers in onze 
schoolprojecten op te slaan. Deze gegevens garanderen dat elke deelnemer 
slechts éénmaal opgenomen kan worden in ons subsidiedossier en geven de 
landelijke spreiding van onze werking weer.  

Nieuwsbrief Wij verwerken uw e-mailadres slechts om u op de hoogte te houden van onze 
activiteiten. Uw e-mailadres zal niet gedeeld worden met derden.  

Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens? 

Delen van uw persoonlijke gegevens 
Wanneer u zichzelf of uw kind inschrijft voor een kamp of workshop dat mede door 
een partner wordt georganiseerd, zijn wij verplicht deze gegevens met de 
desbetreffende organisator te delen. Dit is om het verblijf van de deelnemer zo 
aangenaam en veilig mogelijk te maken. Voorbeelden van derden zijn Sporta, Top 
Vakantie, Gemeente Zandhoven, etc. U kan steeds een volledige lijst aanvragen via 
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onze contactgegevens. Deze partijen zullen enkel en alleen toegang krijgen tot de 
nodige gegevens om te kunnen bijdragen tot een kwaliteitsvol verblijf.  

Omwille van ons subsidiedossier zullen wij de vereiste opgeslagen gegevens moeten 
delen met de partijen betrokken bij het subsidieproces. Voor een overzicht van de 
verschillende partners die daarbij betrokken zijn, kunt u contact met ons opnemen. 

Bewaren en verwijderen van gegevens 
Uw gegevens worden bewaard op in de cloudopslag bij Google. Geen van de data wordt 
in het kantoor van Musical On Stage geklasseerd. Data kan tot 15 jaar na inschrijving 
bewaard worden en wordt na deze bewaartermijn geanonimiseerd. Deze 
geanonimiseerde data zal vervolgens enkel voor statistische doeleinden gebruikt 
worden.  

Op uw verzoek verwijderen of anonimiseren wij vroegtijdig uw persoonlijke gegevens, 
zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons 
wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke 
gegevens te bewaren. 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens 
Wij beschermen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers zo goed mogelijk. We 
implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid 
van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen 
enkel systeem volledig veilig is. Wij doen er alles aan om uw privacy te garanderen. Zo 
werken wij bijvoorbeeld voor onze inschrijvingsformulieren met een certificaat 
beveiligde webserver. Onze website server Weebly doet mee het nodige; u kan de 
privacyverklaring van Weebly te allen tijde opvragen.  

Gebruik van beeldmateriaal 
Foto- of videobeelden gemaakt tijdens een workshop, event, kamp, etc. zullen bewaard 
worden in ons archief. Archiefbeelden worden op een niet-geconnecteerde, interne 
server bewaard. Daarnaast zal een selectie van de beelden zal ter beschikking gesteld 
worden op onze openbare Facebookpagina of ons YouTubekannaal. U kan de 
Facebookpagina raadplegen op www.facebook.be/musicalonstage en ons 
YouTubekannaal op www.youtube.com/c/MusicalOnStageBe. 

U kan te allen tijde de verwijdering van bepaalde foto's aanvragen. Wij zullen uw 
aanvraag niet in vraag stellen en zo snel mogelijk uitvoeren indien u herkenbaar op de 
foto of video te afgebeeld staat. U kan ons contacteren via de facebookpagina of via 
de contactgegevens in de sectie 'contact met ons opnemen'.  

Wijzigingen in dit privacybeleid 
Wij kunnen dit privacybeleid zo nu en dan wijzigen. Als wij wezenlijke veranderingen 
aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken, zoals gepast onder de 
omstandigheden, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of door een melding op onze 
website. 
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Contact met ons opnemen 
Dank u voor het lezen van onze privacyverklaring. Als u vragen hebt over dit beleid, 
kunt u met een van onze medewerkers contact opnemen via het e-mailadres 
info@musicalonstage.be of door ons een brief te sturen op het volgende adres: 

Musical On Stage vzw 
Boutersemdreef 14 
2240 Zandhoven 


