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Privacy Policy OLF Nieuwkerken
Art.1 - VZW De Schakel
VZW De Schakel, gevestigd aan Heihoekstraat 204b, 9100 Nieuwkerken-Waas, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Policy.
Art.2 - Akkoord
Door het bezoeken van onze website, het aankopen van een boarding pass (toegangsticket) en/of het betreden
van het terrein, gaat u automatisch akkoord met deze Privacy Policy.
Art.3 - Persoonsgegevens die wij verwerken
VZW De Schakel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u bij aankoop van een boarding pass en/of dranktickets
uw voor- en achternaam en e-mailadres dient op te geven. Optioneel kunnen ook geboortedatum, telefoonnummer en adres opgegeven worden. Dit gebeurt via onze ticketpartner, EvenThings BVBA.
Art. 4 - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie data te verzamelen die als gevoelig bestempeld kan worden. Speciale verzoeken i.v.m.
letsels en/of beperkingen kunnen echter gevoelige data bevatten, welke met respect en grote zorg behandeld zullen worden.
Art. 5 - Minderjarigen
Het is minderjarigen niet toegestaan om boarding passes en/of dranktickets aan te schaffen, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. Wij kunnen echter de leeftijd van de bezoeker die deze aanschaft of waarvoor deze aangeschaft worden niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@olf.be, dan verwijderen wij deze
informatie.
Art. 6 - Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VZW De Schakel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het verstrekken en controleren van de aangeschafte boarding passes en/of dranktickets.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien er problemen zouden zijn met aangeschafte boarding passes en/of
dranktickets of indien u geïnformeerd dient te worden over wijzigingen hieromtrent.
• U te e-mailen om u te informeren i.v.m. het evenement waarvoor de boarding passes en/of dranktickets geldig
zijn.
• U te e-mailen om u te informeren i.v.m. de eerstvolgende editie van het evenement.

• Het verzameken van algemene statistieken i.v.m. onze bezoekers.
Art. 7 - Delen van persoonsgegevens met derden
VZW De Schakel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Art. 8 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor e-mailen
naar info@olf.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Merk op dat bepaalde
gegevens die nodig zijn om de geldigheid van boarding passes en/of dranktickets te controleren pas na afloop van
het evenement verwijderd kunnen worden.
Art. 9 - Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VZW De Schakel gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VZW De
Schakel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we algemene statistieken over onze bezoekers kunnen verzamelen. Hiervoor wordt Google Analytics gebruikt.
Art. 10 - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VZW De Schakel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
door te e-mailen naar info@olf.be.

