GEGEVENSVERWERKING

Algemeen
Muzikamp houdt de persoonsgegevens bij die ingevuld worden op de inschrijvingsformulieren of die
op een andere manier aan Muzikamp worden verstrekt door of namens de deelnemers aan de
activiteiten van Muzikamp.
De persoonsgegevens die gevraagd worden in het inschrijvingsformulier zijn nodig om te kunnen
deelnemen aan de activiteiten van Muzikamp en om deze deelname naar behoren te kunnen
organiseren.
De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de activiteiten van Muzikamp en worden niet
verstrekt aan derden. Derden zijn al wie niet betrokken is bij de organisatie van de activiteiten van
Muzikamp. Gevallen waarin Muzikamp wettelijk verplicht zou zijn om persoonsgegevens te
verstrekken aan daartoe bevoegde overheden of waarin de gegevens voor Muzikamp nodig zijn om
haar belangen te verdedigen, worden voorbehouden.

De betrokkenen en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen te allen tijde van Muzikamp
mededeling vragen van hun persoonsgegevens die door Muzikamp worden bijgehouden. Op hun
verzoek worden onjuiste gegevens verbeterd, aangevuld of gewist.

Muzikamp houdt de persoonsgegevens bij tot wanneer de betrokkene niet meer in aanmerking komt
om nog aan een kamp deel te nemen (in beginsel tot aan de 20e verjaardag).
De betrokkenen en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen te allen tijde aan Muzikamp vragen
dat de gegevens die Muzikamp over hen heeft verwerkt, worden gewist.
De gegevens worden na verloop van de hierboven bepaalde tijd of na verzoek door Muzikamp
gewist, behalve indien Muzikamp het nodig acht om daarover verder te beschikken, inzonderheid in
verband met de deelneming van de betrokkene aan voorbije activiteiten van Muzikamp. In dat geval
zal Muzikamp haar beslissing motiveren en aangeven wanneer de gegevens zullen gewist worden.

Medische gegevens
Medische gegevens die aan Muzikamp worden verstrekt via de medische fiche of anderszins, worden
bijgehouden tot op het einde van de activiteit waarvoor de gegevens werden verstrekt. De dragers
worden dan teruggegeven of vernietigd. In bijzondere gevallen zoals bij medische problemen tijdens
een activiteit, kan Muzikamp de gegevens bijhouden zolang Muzikamp dat in haar belang acht.
Medische gegevens worden binnen Muzikamp enkel meegedeeld aan de personen (kampleiding,
leraars, monitors, begeleiders, …) die in het belang van de betrokkene daarvan nuttig kennis dienen

te hebben. Zij kunnen ook worden meegedeeld aan externe medische hulpverleners indien zulks
nodig of nuttig wordt geacht.

Foto’s
Tijdens de activiteiten van Muzikamp worden foto’s genomen waarop deelnemers herkenbaar
kunnen zijn.
Deelnemers die niet gefotografeerd wensen te worden, moeten dit vooraf aan de kampleiding
melden en ook telkens als er foto’s genomen worden waarvan de betrokkene vermoedt dat hij/zij
daarop herkenbaar zal zijn.
Alle foto’s worden ter beschikking gesteld van alle deelnemers die daarom verzoeken.
De foto’s worden voor het publiek toegankelijk gemaakt op de website van Muzikamp tot wanneer
Muzikamp beslist om de foto’s te verwijderen. Foto’s van een enkele deelnemer of waarop slechts
een deelnemer herkenbaar is, worden op verzoek van de deelnemer of zijn wettelijke
vertegenwoordiger van de website verwijderd.
Foto’s worden door Muzikamp voor onbepaalde tijd bewaard voor archiefdoeleinden. Foto’s van
een enkele deelnemer of waarop slechts een deelnemer herkenbaar is, worden op verzoek van de
deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger vernietigd.

Berichten
Muzikamp kan berichten omtrent haar activiteiten sturen aan degenen waarvan zij het (e-mail)adres
bezit. Wie geen zulke berichten wenst te ontvangen, kan dat aan Muzikamp melden, waarna geen
verdere berichten zullen verzonden worden.

Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke is Muzikamp vzw, Molenweg 7, 3040 Huldenberg.

Klachten
Eventuele klachten omtrent de gegevensverwerking door Muzikamp kunnen in eerste instantie aan
de verwerkingsverantwoordelijke worden gericht. Ingeval de klager geen voldoening bekomt, kan hij
zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(Privacycommissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; e-mail: commission@privacycommission.be ;
website http://www.privacycommission.be
_______________________________

