
 

 

 
 
PRIVACYVERKLARING van Resonant vzw 
 
(Versie 23-05-2018) 

 
Als organisatie verwerken we in functie van onze opdracht persoonsgegevens. Resonant hecht veel 
waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. 
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 

Resonant vzw 

Boulevardstraat 2A 
3010 Leuven 
info@resonant.be 
0471 23 72 10  
 
Aan wie is deze privacyverklaring gericht ? 
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan ac-

tiviteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of pro-
ducten, klanten en prospecten, leveranciers. 
  
Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ? 
Uw persoonsgegevens worden door Resonant verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 
rechtsgronden: 

- Om ons algemene ondersteuningsbeleid en onze dienstverlening uit te voeren. 
- Om als vzw de wettelijke verplichtingen te kunnen navolgen. 
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

- Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting). 
- Het lokaliseren van muzikaal erfgoed. 

 
In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u 

steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken. We verzamelen enkel persoonsge-
gevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, persoon-
lijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. Welke per-
soonsgegevens wij verwerken, kan u navragen bij de leidinggevende.  
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens heb-
ben verkregen. 
 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers 
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk 
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting...); 

- Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers…); 
- Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat 
- Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers 
- Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwer-
kersovereenkomst hebben afgesloten. 
 

Verstrekking aan derden - ontvangers 
Indien wij delen persoonsgegevens met externe partijen, maken wij uiteraard de nodige afspraken 
om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk wor-
den behandeld. 
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Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wet-

telijk verplicht en toegestaan is.  
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. 
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. 
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor 
geeft. U heeft het recht deze toestemming altijd in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Eco-

nomische Ruimte. 
 
Bewaartermijn 
Resonant bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wet-
telijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel 

per doel verschillen.  
 
Uw rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 
U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en 
die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij be-

houden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. 
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwer-
king van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. 
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u 
verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens 
voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).  
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of 

in opdracht van u direct aan een andere partij.  
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefe-
nen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.   
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde ver-
zoeken.   
Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geauto-

matiseerde besluitvorming of profilering. 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening 
van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de toe-
zichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 
Wijzigingen aan onze privacyverklaring  
Resonant kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondi-
ging doen op onze website.  


