
vzw
PRIVACY & COOKIE POLICY

We hechten veel belang aan uw privacy en willen daarom transparant zijn over de gegevens
we over u verzamelen en de manier waarop wij uw data verwerken.
Wie zijn wij?
Muziekodroom vzw, met maatschappelijke zetel in de
Bootstraat 9, 3500 Hasselt
Ingeschreven met ondernemingsnummer :  0461.418.904
Hierna genoemd als Muziekodroom vzw
info@muziekodroom.be

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U EN WAAROM?

Contactinformatie

Evenementtickets
Wanneer je een evenementticket koopt, dan registreren wij identificatiegegevens zoals je
naam, voornaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, e-mailadres en
telefoonnummer. Dit is nodig om je een geldig ticket te kunnen bezorgen en voor
administratieve en contractuele doeleinden. Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde
database op een beveiligde server in België en bewaren ze vervolgens volgens de wettelijke
termijn van 7 jaar.

Wanneer je bij het aankopen van je evenementticket een online betaling uitvoert worden je
betalingsgegevens (bankkaartnummer en geheime code) veilig verwerkt door de
betalingsprovider. Zij hebben deze gegevens nodig om te kunnen communiceren met de
banken, zodat er een veilige online betaling kan gebeuren. De betalingsprovider bewaart je
gegevens zolang ze nodig zijn om de gevraagde dienstverlening uit te voeren op basis van
de wettelijke termijn. Meer informatie hierover kan terugvinden in het privacybeleid van de
betalingsprovider.

Wanneer je een evenementticket bij ons aangekocht hebt, dan behouden wij ons het recht
om je gegevens te gebruiken om je te informeren over praktische informatie, nieuwe
weetjes, evenementen en diensten van Muziekodroom vzw. Dat gebeurt in kader van het
gerechtvaardigd belang om deze diensten bij klanten te promoten. Als je dergelijke
informatie niet meer wilt ontvangen, dan kan je gebruikmaken van de uitschrijflink die te
vinden is onderaan elke informatiemail die wij je toesturen. Of je kan hiervoor een schriftelijk
verzoek indien met vermelding van je email adres.

Samenwerkingen
Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens
zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Met wie delen wij uw data?
Zoals we hierboven vermeld hebben, maken wij gebruik van verwerkers die in opdracht van
Muziekodroom vzw verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en die
zorgen voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). Deze
verwerkers garanderen uw privacy via een verwerkersovereenkomst die wij met hen
afsluiten.



Naast de verwerkers maakt enkel Muziekodroom vzw gebruik van uw gegevens. Wij delen
uw data dus niet met derden.

Hoe beschermen wij uw data?
Muziekodroom vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en
heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo
maken wij gebruik van een beveiligde verbinding en slaan we uw data op in een beveiligde
database. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies
of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Welke rechten heeft u?
Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw
persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks
tot Muziekodroom vzw richten door een e-mail te sturen naar info@muziekodroom.be. Wij
doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting
U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te
kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten
Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze
databases.

Recht om klacht in te dienen
Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het
recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het
recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te
zetten.

Wijzigbaarheid
Muziekodroom vzw heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig
zou zijn. Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. De privacy policy
werd het laatst gewijzigd op 13/06/2021.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze
website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf.
Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website
er beter op af te stemmen. De bezoeker zal op deze manier sneller kunnen inloggen en
eventueel aangepaste inhoud te zien krijgen. Zo hoeft u niet bij ieder bezoek aan deze
website uw persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen. Als u deze cookies wenst te
verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser
beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te
configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert,
dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies
nadien van uw harde schijf verwijderd worden. Lees meer over de cookies die wij gebruiken
in onze cookie policy



COOKIE POLICY

Wat zijn cookies en waarom maakt Muziekodroom vzw hier gebruik van?
De website van Muziekodroom vzw maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine
tekstbestanden die je computer opslaat wanneer je onze website gebruikt. Ze brengen onder
andere informatie over je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het
websitebezoek en je persoonlijke voorkeuren in kaart.

Waarom gebruiken wij cookies?
Door cookies te gebruiken kunnen wij je de beste gebruikservaring bieden. Dankzij cookies
kunnen we:

● Onze website voortdurend optimaliseren;
● Je voorkeuren onthouden, zodat je niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet

invoeren of downloaden wanneer je onze website gebruikt;
● De veiligheid en snelheid van onze website verbeteren;
● Onze marketing efficiënter maken, zodat we je een betere service kunnen bieden.

Waarvoor gebruiken wij cookies niet?
De informatie die we verzamelen gebruiken we enkel binnen Muziekodroom vzw. We geven
je gegevens dus niet door aan derden. Bovendien wordt alles anoniem verwerkt.
Welke soorten cookies zijn er en waarvoor dienen ze?
We kunnen de cookies die wij gebruiken in vier categorieën opdelen:

1. Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten
functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging
en laadtijd kunnen werken.

2. Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een
website bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de
regio waarin je woont.

3. Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en
de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website
verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

4. Marketing cookies
Marketing cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis
daarvan een gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring
persoonlijker te maken en bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen,
advertenties, nieuwsbrieven en dergelijke te tonen die overeenstemmen met je
interesses.

Welke cookies worden er geplaatst via onze site?
First party cookies
Type: analytische cookie
Levensduur: 2 jaar
Doel: unieke gebruikers en sessies van elkaar onderscheiden

Third party cookies
Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via de website van
Muziekodroom vzw cookies plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze
houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een



gebruikersprofiel aan.
Partijen die mogelijks cookies zetten:
Google Analytics: https://www.google.be/intl/nl/policies/technologies/cookies/

Hoe kan je de cookies uitschakelen?
Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen,
al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken.

Wijzigbaarheid
Muziekodroom vzw heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid
werd het laatst gewijzigd op 13/06/2021.

https://www.google.be/intl/nl/policies/technologies/cookies/

