
Privacyverklaring klantenbestand aMuSe events 

 
Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de 
verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen 
om deze te beschermen.  
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1 Verantwoordelijken 
Haveneers-Reisz VOF, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle klantengegevens. 

Marlies en Stephanie zijn het aanspreekpunt informatieveiligheid, gemakkelijk te contacteren is via 
amuse.events@hotmail.be. 

2 Verwerkingen 
2.1 Verwerkingsdoeleinden 
Bij aMuSe events verwerken wij klantengegevens omwille van de volgende doelen: 

 klantenadministratie; 
 facturatie; 
 public relations; 
 verwerken van statistieken; 
 jubileum 

 

2.2 Verwerkte gegevens 
Om met u samen te werken is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken: 

 persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit); 
 privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email); 

2.3 Ontvangers 

https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.17dp8vu
https://docs.google.com/document/d/1QJpqQqF7_QwlgqimC9xEAwMKej4AmIONfBYE34GkUMY/edit#heading=h.3rdcrjn


2.4 Verwerkers 
aMuSe events gebruikt een klantenbestand in Office om uw gegevens te bewaren. 

2.5 Voorwaarden 
Uw gegevens worden levenslang bewaard. 

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid bij aMuSe events 
kan u opvragen via: 
Amuse.events@hotmail.com 

3 Rechten inzake privacy 
3.1 Rechten uitoefenen 
U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen: 

 recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang 
toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.5), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of 
gebruikt en hoe lang ze bewaard worden; 

 recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie; 
 recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U 

kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens; 
 recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor 

de school, permanent en volledig verwijderd worden; 
 recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van 

bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen; 
 recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar 

een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke); 
 recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de 

manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten; 
 recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school 

algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een 
deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten; 

 recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de 
toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken. 

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot 
amuse.events@hotmail.com. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de 
toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

3.2 Gerechtvaardigd belang 
Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag, namelijk: 

 toezicht op telecommunicatie; 
 

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens 
De in § 2.2 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om het contract met 
aMuSe te kunnen aangaan. Met uitzondering van: 

 afbeeldingen (voor public relations). 

 

 

 


