
Privacyverklaring Sopra la Musica vzw 
 
De Sopra la Musica vzw, met als maatschappelijke zetel Geldenaaksebaan 232, 3001 
Heverlee, draagt zorg voor uw privacy en hanteert hiervoor de Belgische privacywet (wet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens). De Sopra la Musica vzw is tevens conform met de 
General Data Protection Regulation die van toepassing is vanaf 25 mei 2018.  
Je persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk door een beperkt aantal aangeduide 
medewerkers van de Sopra la Musica vzw en worden nooit doorgegeven aan derden. 
Hier kunt u lezen welke gegevens we verzamelen als u zich via de website van Waldo Geuns 
inschrijft voor zijn nieuwsbrief, waarom we deze gegevens verzamelen, en wat we hiermee 
doen. Gelieve dit beleid zorgvuldig te lezen. 

 
Nieuwsbrieven (wettelijke basis: soft opt-in)  
Wanneer u akkoord gaat om op de hoogte te worden gebracht van de activiteiten van de 
Sopra la Musica vzw, dan zal u regelmatige basis nieuwsbrieven ontvangen van de vzw.  
De Sopra la Musica vzw maakt gebruik van algemene nieuwsbrieven om de 
muziekliefhebbers op de hoogte van onder meer de optredens, lezingen en andere culturele 
activiteiten van Waldo Geuns. 

 
Opgeslagen gegevens  
Opgeslagen gegevens worden bijgehouden voor onbepaalde duur. 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het raadplegen, aanpassen of verwijderen van 
alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Als u uw gegevens volledig wil wissen, 
kan u hiervoor contact met ons opnemen. In dat geval verwijderen wij uw naam, e-mailadres 
en andere gegevens uit onze systemen. 
Indien u uw eigen gegevens wil raadplegen, aanpassen of verwijderen kan dit ten alle tijden 
via info@waldogeuns.com 

 
VRAGEN OF KLACHTEN?  
De Sopra la Musica vzw controleert regelmatig of het aan deze privacyverklaring 
voldoet. Wanneer u vragen of klachten heeft met betrekking tot het privacybeleid van de 
Sopra la Musica vzw en het opslaan of verwerken van gegeven kan u steeds contact 
opnemen met de organisatie via info@waldogeuns.com.  

 
WIJZIGINGEN?  
Wanneer de privacywetgeving wijzigt, werkt de Sopra la Musica dit privacybeleid bij. De vzw 
zal je hiervan steeds informeren via de website of andere gebruikelijke 
communicatiekanalen. De geüpdatete versie zal steeds op de website van Waldo Geuns 
geplaatst worden. Gelieve regelmatig op de website te controleren of er updates zijn.  
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