
Algemene privacyverklaring 

In deze privacyverklaring geven wij aan welke per-
soons-gegevens wij verzamelen en hoe wij ze verwer-
ken. Wij houden ons daarbij in alle gevallen aan de 
toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming (GBPR).  

Als De Sangghesellen, feitelijke vereniging, zijn wij 
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-
gegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy-
verklaring vragen heeft hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via het volgend mailadres: 
info@desangghesellen.be . 

Welke gegevens bewaren wij en met welk doel? 

Wij behouden alleen de persoonsgegevens dwz: uw 
naam, eventueel voornaam, uw adres en/of e-mail-
adres, uw telefoonnummer, die nodig zijn om u te kun-
nen contacteren, ten einde 

- deel te nemen aan onze repetities (voor de leden) 
- u te informeren over onze activiteiten via nieuws-

brieven en elektronische uitnodigingen ( voor onze 
sympathisan-ten). 

mailto:info@desangghesellen.be


Wie krijgt deze gegevens? 

Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden, zij 
worden alleen door De Sanghesellen zelf gebruikt. 

Indien wij toch zouden beslissen deze gegevens aan 
derden mee te delen zullen wij daarvoor voorafgaande-
lijk uw schrif-telijke toestemming vragen. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

De Sangghesellen, feitelijke vereniging, bewaart uw 
persoons-gegevens niet langer dan nodig is voor de 
hierboven vermelde doeleinden. Zij worden maximaal 5 
jaar na het laatste gebruik bijgehouden. 

Uw rechten omtrent uw gegevens. 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of ver-
wijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 
ontvangen hebben.  U heeft ook het recht om de per-
soonsgegevens die De Sangghesellen, feitelijke vereni-
ging, van u bewaart en verwerkt aan uzelf te laten 
overdragen.  
Hoger in deze privacyverklaring staat vermeld hoe je 
contact met ons kunt opnemen.  



Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw 
persoonsgegevens dan vragen wij u om daarover recht-
streeks met ons contact op te nemen. 

U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen 
bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die de toe-
zichthoudende autoriteit is op het gebied van de priva-
cybescherming. U vindt de nodige info daaromtrent op 
de website van deze instelling (www.gegevensbescher-
mingsautoriteit.be). 

Wijziging  van de privacyverklaring. 

De Sangghesellen, feitelijke vereniging, kan zijn priva-
cy-verklaring te allen tijde wijzigen. Mocht dit gebeu-
ren dan zal dit op de website worden aangekondigd. 

   


