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Nederlands (English below) 
 

Paasfeesten-Leuven houdt enkel persoonsgegevens bij die het expliciet zelf heeft ontvangen van de 

betrokkene, vb. bij het kandidaat stellen als lid, als lid van een werkgroep, adressen van gastouders 

die zich kandidaat stellen. Paasfeesten-Leuven zal bij elke rondvraag waarbij gegevens worden 

verzameld expliciet het mogelijke gebruik ervan vermelden. Elke betrokkene kan ook ten allen tijde 

inzage vragen in de gegevens die door de vereniging worden bewaard. 

 

Zolang de normale werking van de vereniging niet in het gedrang komt, kan de betrokkene vragen 

om bepaalde gegevens niet te bewaren of te verwijderen uit onze bestanden. Als de gegevens echter 

essentieel zijn voor de goede werking van de vereniging (vb. naam, voornaam, contactgegevens), en 

de betrokkene wenst niet dat de vereniging die bewaart, zal het bestuur evalueren hoe dit de 

werking impacteert, en eventueel aan de betrokkene moeten vragen om in het geval van verwijderen 

van bepaalde gegevens dan ook niet verder samen te werken, of eventueel uitsluiting te adviseren 

aan de algemene vergadering. 

 

Volgende gegevens kunnen door de vereniging worden bewaard, en dit zowel van leden van de 

vereniging, van gasten, gastouders, ...: 

- naam 

- voornaam (waar van toepassing eventuele meerdere voornamen en/of roepnaam) 

- e-mailadres 

- adres 

- geboortedatum/leeftijd 

- telefoonnummer 

- rekeningnummer 

- familierelaties (partner, vader, moeder, broer, zus, zoon, dochter, ...) 

- gegevens expliciet door de betrokkene vrijgegeven in het kader van vb. gastouder 

kandidaten (vb. huisdieren) 

- gegevens expliciet door de betrokkene vrijgegeven als gast van het festival nodig voor 

inschrijving (vb. paspoortnummer en/of identiteitskaartnummer, (voedsel)-allergieën of 

andere aandoeningen, ...) 

- gegevens van ev. andere verenigingen waarvan de betrokkene deel uitmaakt indien die 

vereniging op een of andere manier samenwerkt met de Paasfeesten. 

 

Gegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor die werkgroepen en/of leden van de vereniging als nodig 

voor de werking van hun werkgroep, en/of noodzakelijk voor de werking van de vereniging. Volgende 

gebruik van de gegevens is mogelijk: 



- (interne) communicatiedoeleinden (email, telefoonnummer). Er wordt op gelet om zoveel 

mogelijk contactgegevens niet zichtbaar te maken voor andere geadresseerden. 

- Contactgegevens van leden van werkgroepen die tijdens het festival een belangrijke functie 

uitoefenen kunnen wel breder worden verspreid (na toestemming) 

- Beschikbaar maken van verblijfsadressen voor gasten, gidsen, ..., alsook eventueel 

uitwisselen van gegevens belangrijk voor het verzorgen van goede logies (vb. huisdieren, 

voorkeur van voeding, partner- en/of familierelaties, ...) 

- Verzekeringsdoeleinden, aanvragen van subsidies en/of andere bij officiele instanties 

- Betaling van onkosten en/of bij ontvangst van inkomsten 

- Lijsten nodig voor de werking van de organisatie, vb. werklijsten, toegangslijsten, 

inschrijvingslijsten, ... 

 

Paasfeesten-Leuven vzw ziet het verzamelen en bewaren van deze gegevens als nodig voor de 

normale werking van de vereniging en zijn werkgroepen, en gaat er dan ook vanuit dat betrokkenen 

(mits correcte informatie omtrent deze policy) deze informatie voor dit gebruik dan ook zullen 

vrijgeven. Standaard worden contactgegevens (naam, voornaam, adres, email, telefoonnummer) 

voor langere tijd bewaard, dit met het oog op het contacteren van oud-leden bij speciale 

evenementen. Andere persoonlijke gegevens worden maximum 2 jaar bewaard. 

 

Elk ander gebruik van gegevens kan enkel mits toestemming van de betrokkene. Dit betekent ook dat 

gegevens nooit zullen worden doorgegeven aan andere verenigingen of organisaties, of voor andere 

doeleinden zullen gebruikt worden dan de normale werking van de vereniging. 

 

De activiteiten van Paasfeesten-Leuven vzw worden aanzien als publieke evenementen. Dit betekent 

ook dat foto’s en/of videomateriaal genomen tijdens deze evenementen, met als doel een beeld te 

scheppen van de evenementen (zowel optredens als sociale evenementen) kunnen gebruikt worden 

door de vereniging voor vb. promotie, persberichten, social media, website. Bij gebruik foto’s waar 

mensen individueel of extreem herkenbaar opstaan voor promotie, persberichten, social media, 

website ... via allerlei media wordt wel voor goedkeuring gezorgd. 
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Paasfeesten-Leuven only keeps personal data that it has explicitly received from the other party, e.g. 

by applying as member, as member of a workgroup, addresses of guest parents, … With each 

gathering of personal data, Paasfeesten-Leuven will mention the intended use of the data, or refer to 

this data policy. Other parties can always request to review the personal data that is stored by the 

organization.  

The other party can request to not store certain data or remove them from the records, as long as 

the normal operations of the association is not compromised by this. If the data is essential for the 

normal operations of the association (e.g. name, surname, contact details), and the other party does 

not wish this data is stored, the executive board will evaluate how this might impact the normal 

operations of the association, and possible ask the other party to not further cooperate, or even 

advise the exclusion from membership.  

Following data can be stored by the association, for different member groups (members, guests, 

guest parents, volunteers, …): 

- Surname 

- First name(s) and/or given name(s) 

- e-mail address 

- address 

- date of birth/age 

- phone number 

- bank account number  

- family relations (partner, father, mother, brother, sister, ...)  

- data explicitly shared by the other party in a questionnaire, e.g. guest parents sharing details 

about pets.  

- Data explicitly shared by the other party as guest of the festival where needed for the 

organization, such as passport numbers, national security numbers, (food-)allergies or other 

medical conditions.  

- Data about possible other associations the other party might be member of, in case that 

association works together with, or in case the info is needed for the organization.  

 

Data will be available for those workgroups and/or members of the association as needed for the 

normal operations of their working group or the association. Following use of data is considered as 

normal use: 

- (internal) communication (e-mail, phone number). For external communication, the 

organization tries where possible to have contact details of other parties hidden towards 

other addressees.  



- Contact details of members of workgroups who have an important function, or need to be 

reachable during the festival might be spread broader (after approval) 

- Sharing of physical addresses of e.g. guest parents towards guests, guides, ..., as potentially 

sharing data that are important to organize qualitative stay of the guests (e.g. pets, food 

preferences and/or allergies, family relations, medical conditions…)  

- Insurance purposes, requests of subsidy/funds/... with official instances/government.  

- Payment of costs/expenses and/or receipt of payments. 

- Lists needed for the normal organization, eg. Work organization lists, entrance list, 

subscription lists, communication lists, ...  

-  

Paasfeesten-Leuven vzw sees a necessity of gathering and storing these data as needed for the 

normal operations of the association and its workgroups, and expects the other party (by sharing this 

data policy) to understand and agree the gathering and mentioned use of this data. Standardly, 

contact details (name, first name, address, e-mail, phone number, …) are gathered for longer period, 

to be able to contact e.g. honorary members at special events like lustrum editions. Other personal 

details are stored for a maximum of 2 years.  

 

Each other use than the use mentioned above in this policy can only be done with explicit permission 

of the other party. This also means that the data will never be shared with other organizations, or 

used for other purposes than the normal use of the association.  

 

The activities of Paasfeesten-Leuven vzw are seen as public events. This means that photo and/or 

video material taken during these events, with the goal of creating images of the atmosphere and 

activity (both during performances as social events) can be used by the organization, e.g. for 

promotion, social media, website, press releases. Any images taken of individual persons, or where 

people are extremely recognizable, can’t be used for these purposes unless explicit approval of the 

other party.  

 

Privacy and Data Policy – as described  in “Huishoudelijk Reglement Paasfeesten-Leuven vzw – dd 
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