GUSO - Gents Universitair Symfonisch Orkest
Hoveniersberg 24
9000 Gent
info@guso.be
PRIVACYBELEID MUZIKALE ONDERSTEUNING VAN HET GUSO
Dit document bevat de informatie over het gebruik van de gegevens van de externe muzikale
contacten van het GUSO door het bestuur van het Gents Universitair Symfonisch Orkest. Met
verdere vragen kan u altijd mailen naar info@guso.be.
Welke gegevens worden opgeslagen?
Naam, voornaam, bespeeld instrument en e-mailadres worden
(telefoonnummer, regio en informatie over hun profiel zijn optioneel).
Waar halen we de gegevens vandaan?
Deze gegevens worden door
inschrijvingsformulier.
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Waar worden de gegevens opgeslagen?
De gegevens worden op een Google Drive bestand opgeslagen op de Drive van het GUSO
en op het online communicatieplatform Mailchimp.
Wie heeft toegang tot de gegevens?
Enkel de huidige bestuursleden hebben toegang tot de gegevens. De gegevens worden
niet doorgegeven aan derden.
Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
De gegevens worden enkel gebruikt om de contacten enerzijds om muzikale
ondersteuning te vragen (het coachen van de muzikanten van het GUSO, het versterken
van het orkest,...) en anderzijds om hen informatie te bezorgen over de muzikale
producties van het GUSO.
Hoelang worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden gedurende drie academiejaren bewaard. De persoon kan op elk
moment vragen om zijn/haar gegevens te verwijderen. Na drie jaar, moet elk contact
opnieuw expliciet de toestemming geven zijn/haar gegevens te bewaren/gebruiken.
Hoe zijn de gegevens beveiligd?
De gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden.
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De contacten van het GUSO hebben ten allen tijden recht op
- Informatie over wat met hun gegevens gedaan wordt.
- Inzage van de gegevens.
- Correctie van de gegevens.
- Verwijdering van de gegevens.
- Beperking van de gegevens.
- Recht van verzet tegen een bepaalde wijze van gebruik van de gegevens.
Het GUSO heeft de plicht om
- De contacten onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer er een privacy-inbreuk of
datalek heeft plaatsgevonden en de beveiliging van hun gegevens bedreigd is. De
meldingsplicht geldt voor alle betrokkenen en de privacycommissie.
- Inbreuken nauwkeurig bij te houden in een document.
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