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https://www.unspokensssht.be 
 
1 Belang Privacyverklaring 

Unspoken.sssht hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het 
respecteren van jouw privacy. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens 
we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Unspoken.sssht houdt zich in 
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt 
(deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring); 
• De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt houden tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
jouw persoonsgegevens; 
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 
jouw  persoonsgegevens gewaarborgd is; 
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 
 
Unspoken.sssht verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens of gegevens waarvoor jouw expliciete 
schriftelijke toestemming vereist is. 
Wij zullen de door jou verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor bovenstaande 
doeleinden.  
Wij zullen in geen geval persoonsgegevens doorgeven aan derden omwille van commerciële 
redenen.  
De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden opgeslagen in een computerbestand dat in een 
beveiligde omgeving wordt bewaard.  Alleen bepaalde personen in dienst van ons, of bepaalde 
personen of entiteiten waarmee wij een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot jouw 
gegevens. 
 
2 De sociale media 

Op de Facebook-pagina, Instagrampagina en Twitterpagina van Unspoken.sssht beslis je zelf of je 
onze informatie volgt of niet. 

3 Doel van de website 

De website van Unspoken.sssht informeert je over de kunstwerken, verhalen, experten en verdere 
informatie in verband met het evenement. Dit houdt dus ook de samenwerkingen met gastsprekers, 
ambassadeur en kunstenaars in. 

https://www.unspokensssht.be/
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Persoonlijke gegevens (enkel naam en e-mailadres en eventueel telefoonnummer) die meegestuurd 
worden met de formulieren worden enkel op de website bewaard en niet gebruikt voor andere 
doeleinden. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem. 

4 Links op de website 

Op onze website zijn er verwijzingen naar andere sites (links). Daarmee kom je op de websites en/of 
sociale media van kunstenaars, sprekers, experten, organisaties en anderen terecht. Voor de inhoud 
en de gegevensbescherming van deze sites is Unspoken.sssht niet verantwoordelijk. 

5 Inzagerecht 

Als Unspoken.sssht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor 
het wijzigen, verifiëren en of verwijderen van je bewaarde gegevens (ook voor verdere vragen) kan je 
contact opnemen met: 

Unspoken.sssht 
unspoken.sssht@gmail.com 

6 Beleid en voorwaarden 

Telkens als je jouw persoonsgegevens verstrekt, zal Unspoken.sssht handelen in overeenstemming 
met dit geschreven beleid, conform de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van 
persoonsgegevens. 

7 Privacycommissie  

Voor meer inlichtingen over de privacywetgeving of om een klacht in te dienen kan je terecht bij de 
'Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer', Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of 
via hun website www.privacycomission.be/nl.  

http://www.privacycomission.be/nl

