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PRIVACYBELEID LEDEN VAN HET GUSO
Dit document bevat de informatie over het gebruik van de gegevens van de leden 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, telefoonnummer, e- mailadres en het gespeelde instrument. Daarnaast
worden ook de aanwezigheden van leden op repetities en activiteiten bijgehouden.
Waar halen we de gegevens vandaan?
De persoonlijke gegevens worden door de persoon zelf ingevuld in het digitale
inschrijvingsformulier. De aanwezigheden worden door bestuursleden waargenomen en
genoteerd.
Waar worden de gegevens opgeslagen?
De gegevens worden op een Google Drive bestand opgeslagen op de Drive van het GUSO
en op papier in het ledenregister dat steeds aanwezig is in de hoofdzetel van het GUSO.
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 voor de dagelijkse werking van het orkest. Het
gebruik kan steeds gekaderd worden in het gerechtvaardigd belang van de vereniging.
Voor sommige activiteiten wordt extra informatie opgevraagd, dewelke we op
contractuele basis aan derden verschuldigd zijn. Deze worden echter niet bijgehouden
door het orkest zelf.
Hoelang worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden gedurende één academiejaar bewaard. Elk jaar geeft een lid de
expliciete toestemming voor het bewaren en gebruiken van zijn of haar gegevens.
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 leden 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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