INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS
ALS DEELNEMER AAN DE PASSIE 2020
Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient u in te stemmen met de verwerking
van uw persoonsgegevens in een bestand. De persoon of instantie die voor de verwerking van de
persoongegevens verantwoordelijk is, moet u bepaalde informatie verstrekken over uw identiteit, de
verwerking van de gegevens en uw rechten.
1. Coördinaten
De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens:
Rafaël Vermeulen
pastoor-moderator van de parochie in Sint-Niklaas en
voorzitter van de Pastorale Parochiale vzw van de Parochie in Sint-Niklaas
Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas
03 776 08 22
deken.sintniklaas@kerknet.be
Functionaris voor de gegevensbescherming:
De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België
Interdiocesaan Centrum vzw
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 05 93
ce.belgica@interdio.be
Toezichthoudende autoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 02 274 48 00, commission@privacycommission.be.
2. Verwerking van uw gegevens
Indien u uw toestemming verleent, mogen uw persoonsgegevens door de parochie in Sint-Niklaas verwerkt
worden in een of meerdere bestanden in het kader van de administratie voor uw deelname aan De Passie
2020, een theatervoorstelling in openlucht op 4 april 2020 op de Grote Markt in Sint-Niklaas, incluis het
voorprogramma en de rand- en nevenactiviteiten die in dat kader georganiseerd worden.
In het kader van De Passie 2020 verzamelt de parochie in Sint-Niklaas om louter administratieve en
organisatorische doeleinden gegevens van volgende doelgroepen:
(1) Particulieren die zich aanmelden als lid of erelid van De Passie 2020:
Leden en ereleden zijn personen die De Passie 2020 steunen met een gift van respectievelijk 50 en 100
euro. Dat geld geven zij allereerst om dit project te steunen. Toch geeft de parochie deze leden en
ereleden van het project De Passie 2020 iets in de plaats:
§

§

Leden en ereleden krijgen één gratis ticket voor de tribune (tenminste indien ze een zitplaats
wensen). Vervolgens kunnen zij nog tot vijf bijkomende tickets kopen aan de normale prijs van
25 euro per zitplaats (eventuele administratie- en verzendingskosten niet meegerekend).
Leden en ereleden krijgen gratis een eenmalig tijdschrift (glossy) over De Passie 2020.
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§

Ereleden worden in dat tijdschrift bovendien ook met hun naam genoemd als erelid. Het is,
voor de parochie, een teken van erkentelijkheid en, voor hen zelf, een blijvend aandenken aan
De Passie 2020.

Hun gegevens dienen te worden verwerkt om hen het eenmalige tijdschrift (glossy) van De Passie 2020,
bestemd voor de leden en ereleden, te bezorgen; om de naam van ereleden, indien gewenst, in de
glossy te vermelden; om hun gratis ticket voor de tribune en eventuele bijkomende tickets te bezorgen;
om de administratie van de betaling van het lidmaatschap correct af te handelen.
(2) Toeschouwers die (een) ticket(s) voor een zitplaats/zitplaatsen op de tribune aankopen:
Hun gegevens dienen te worden verwerkt om hun ticket(s) voor de tribune te bezorgen en de
administratie van de betaling correct af te handelen.
(3) Toeschouwers met een beperking die gebruik wensen te maken van de voor hen voorziene bijzondere
faciliteiten:
Hun gegevens kunnen worden verzameld om het ter beschikking stellen van die faciliteiten mogelijk
te maken.
(4) Toeschouwers die een beroep doen op de door de parochie aangeboden mogelijkheid om met een
reisbus, ingehuurd door de parochie, naar De Passie 2020 te komen:
Hun gegevens dienen te worden verwerkt om de administratie van de betaling correct af te handelen
en hun te informeren over het praktische verloop van het gebruik van de busdienst.
(5) Jongeren en begeleiders die deelnemen aan de nevenactiviteit voor gelovige en zoekende jongeren
die in het kader van De Passie 2020 door de parochie in Sint-Niklaas, in samenwerking met Jokri
Waasland, de jongerenwerking van het dekenaat Sint-Niklaas, wordt georganiseerd, alsook de
afterparty na de voorstelling en de aangeboden overnachting:
Hun gegevens dienen te worden verwerkt om de administratie van eventuele vergoedingen correct af
te handelen en hen te informeren over het verloop van de genoemde activiteiten.
(6) Personen die worden uitgenodigd voor VIP-receptie aansluitend bij de voorstelling:
Hun gegevens dienen te worden verwerkt om hun uit te nodigen voor de receptie en hun te informeren
over het praktische verloop.
De parochie kan bij de aanmelding volgende gegevens opvragen:
- Uw voor- en familienaam
- Uw woonadres
- Uw telefoon- en gsm-nummer en e-mailadres
- Uw geboortedatum- en plaats (wanneer die informatie administratief relevant is)
- Uw bankrekeningnummer
Eventuele bijkomende gegevens die u zullen worden gevraagd worden steeds vertrouwelijk behandeld en
worden louter gebruikt om administratieve en organisatorische doeleinden in het kader van uw deelname aan
De Passie 2020. De parochie stelt uw gegevens niet ter beschikking van derden. Uw gegevens worden ook niet
gebruikt door de parochie voor andere doeleinden dan uw deelname aan de Passie 2020.
Uw gegevens worden bewaard tot uiterlijk 31 december 2020.
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3. Uw rechten
De belanghebbende heeft steeds het recht om het bestand met zijn/haar gegevens in te zien en te laten
corrigeren, wijzigen of verwijderen, om zijn/haar toestemming te herroepen of om een klacht in te dienen bij
de toezichthoudende autoriteit.
4. Toestemming
Door het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord met de (geautomatiseerde en handmatige) verwerking
van mijn persoonlijke gegevens, uitsluitend voor het doel/de doelen, zoals gespecificeerd bij punt 2.
(Plaats) ………………………………………………………………………….. , (datum) ………………………………………
Volledige naam en handtekening

TOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING
Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient u in te stemmen met de verwerking
van uw persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven
aan derden. U heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.
Mijn/onze persoonsgegevens, zoals hierboven omschreven, mogen verwerkt worden in een digitaal bestand
van de parochie in Sint-Niklaas om de administratieve en organisatorische aspecten van mijn/onze deelname
aan De Passie 2020 mogelijk te maken, incluis, indien van toepassing, het voor- en naprogramma en het
lidmaatschap, conform de daartoe gestipuleerde voorwaarden.
Akkoord
Mijn/onze persoonsgegevens, zoals hierboven omschreven, mogen door de parochie in Sint-Niklaas gebruikt
worden om mij/ons te contacteren in functie van de administratieve en organisatorische aspecten van
mijn/onze deelname aan De Passie 2020, incluis, indien van toepassing, het voor- en naprogramma en het
lidmaatschap.
Akkoord
-------------Enkel voor leden:
Mijn/onze persoonsgegevens mogen door de parochie in Sint-Niklaas worden gebruikt om mij/ons het
eenmalige tijdschrift De Passie 2020, bestemd voor medewerkers, leden en ereleden van De Passie 2020, toe
te sturen.
Akkoord

Niet akkoord

-------------Enkel voor ereleden:
Mijn/onze volledige naam mag door de parochie in Sint-Niklaas worden vermeld in de bedanking aan de
ereleden in het eenmalige tijdschrift De Passie 2020, bestemd voor medewerkers, leden en ereleden van De
Passie 2020.
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Akkoord

Niet akkoord

(Plaats) ………………………………………………………………………….. , (datum) ………………………………………
Handtekening (voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’)
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