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Privacy policy testpubliek  
 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten vzw, Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen, 
0725.891.877 | RPR afdeling Antwerpen (KMSKA) is de verwerkingsverantwoordelijke.  
 
 
Welke gegevens verzamelt het KMSKA? 

− Gegevens die u ons bezorgt 

Het KMSKA verzamelt persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, geslacht en 
werksituatie), contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres), financiële 
identificatiegegevens (zoals rekeningnummer), die je aan ons bezorgt. 

Jouw gegevens zitten veilig in onze database en worden enkel gebruikt binnen het project van het 
testpubliek. 

−  Gegevens die we verzamelen tijdens bevragingen en testdagen 

Tijdens bevragingen en op testdagen verzamelen we informatie en feedback van de deelnemers. Dit 
voor de periode van het  project van het testpubliek KMSKA ‘De Schoonste Honderd’. De exacte 
einddatum van het project wordt gecommuniceerd aan alle deelnemers 6 maand voor stopzetting 
van het project. 

We verzamelen gegevens onder de vorm van:  

• Audio opnames 

• Video opnames 

• Uitgeschreven interviews  

• Online enquêtes  

• Offline enquêtes  

Uitsluitend de coördinator van het testpubliek heeft toegang tot deze database en de door u 
gegeven antwoorden. U kan in alle tijden de informatie opvragen die wij verzamelen van uw 
deelname.  

Ontvangen feedback wordt door de publieksonderzoeker in een anoniem rapport samengevat.  
Deze anonieme rapporten worden gebruikt als interne werkdocumenten en/of gedeeld aan een 
externe partij die baad heeft bij dit rapport.  

De resultaten van een testmoment zullen anoniem gedeeld worden met de deelnemers van het 
desbetreffende moment. 

De rapporten bijgehouden op een beveiligde server van KMSKA.  
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Op basis waarvan verwerken we jouw gegevens? 
 
Het KMSKA verwerkt jouw gegevens om praktische afspraken te maken en informatie op te vragen 
en te delen. Deze communicatie gebeurt steeds digitaal. .  
Daarnaast verwerkt het KMSKA gegevens om een overeenkomst te kunnen uitvoeren. Dit is onder 
meer het geval wanneer je deel neemt aan de testdagen.  
De verzamelde gegevens worden aangewend om verbeteringen aan te brengen aan diverse 
aspecten van de museumwerking en bezoekersbeleving.   
Soms moet het KMSKA jouw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
 
Met wie delen wij jouw gegevens? 
Jouw gegevens worden nooit verkocht of meegedeeld aan derden. 
De anonieme rapporten kunnen wel gedeeld worden met een betrokken derde partij die instaat voor 
het ontwikkelen, beheren, enz. van een museumaspect dat het testpubliek heeft onderzocht. Op die 
manier kunnen onderzoeksresultaten aangewend worden ter verbetering van de onderzochte 
onderwerpen.   
 
 
Hoe lang houden we jouw gegevens bij? 
Het KMSKA bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als vereist bij wet en niet langer dan nodig 
voor het beoogde doel. Op ieder ogenblik kan je ons ook zelf vragen om jouw gegevens te 
verwijderen (zie verder: “jouw rechten”). 
 
 
Wat zijn jouw rechten? 
Je hebt recht op inzage en op rectificatie van jouw persoonsgegevens. 
Je hebt recht op inzage van de rapportering van de testdagen waaraan je participeert.  
Indien je jouw uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt voor het verwerken van jouw 
persoonsgegevens, kan je deze toestemming op ieder ogenblik intrekken zonder dat dit afbreuk doet 
aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van die toestemming vóór de intrekking daarvan. 
Je hebt in bepaalde gevallen recht op de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens 
onder meer wanneer de juistheid ervan wordt betwist, wanneer deze nodig zijn in het kader van een 
juridisch geschil of in afwachting van ons antwoord op de vraag om jouw gegevens te verwijderen. 
Je kan zich op ieder ogenblik verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct 
marketingdoeleinden of doeleinden gebaseerd op ons legitiem belang. 
Je hebt recht op de verwijdering (‘recht op vergetelheid’) van jouw gegevens in volgende gevallen: 

• de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het beoogde doel 

• je hebt jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens ingetrokken en er is geen 

andere rechtsgrond voor de verwerking 

• je hebt op rechtmatige wijze jouw recht van bezwaar uitgeoefend  

• jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt 

Het KMSKA moet jouw gegevens wissen om aan een wettelijke verplichting te voldoen 
Je hebt het recht om van het KMSKA de door jou verstrekte gegevens in een gestructureerde, 
gangbare, en machine leesbare vorm te verkrijgen. Je kunt deze gegevens zelf overdragen of je 
kunt deze door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, behalve als dit 
technisch onmogelijk is. 
 
Om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kan u steeds mailen naar info@kmska.be. 
Indien je ondanks alles van mening bent dat jouw gegevens niet correct worden verwerkt, heb je het 
recht om klacht in te dienen bij de Privacy commissie. 
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Recht op afbeelding 
Het recht op afbeelding vloeit voort uit de regelgeving ter bescherming van het privéleven en 
volgens deze regelgeving moet de toestemming van een persoon worden gevraagd om zijn 
afbeelding vast te leggen, tentoon te stellen of te reproduceren. Wanneer je aanwezig bent op een 
testdag van het KMSKA kunnen er sfeerbeelden worden genomen, die mogelijks worden 
hergebruikt in de publicaties of op de website van het KMSKA. Door deel te nemen aan een testdag 
geef je impliciet je toestemming om gefotografeerd of gefilmd te worden alsook geef je je 
toestemming voor het gebruik en voor de reproductie van de foto’s of het filmmateriaal voor 
doeleinden eigen aan het KMSKA. Deze impliciete toestemming is de toestemming die wordt 
bedoeld in artikel XI.174 van het Wetboek van economisch recht.  

Het KMSKA respecteert hierbij jouw recht op informatie, en u kan altijd de gegevens raadplegen 
waarover het KMSKA beschikt. Voor activiteiten met min 12-jarigen wordt steeds de toestemming 
aan de beide ouders (of voogd) gevraagd. 
 
 
Beveiliging gegevens 
Het KMSKA zet alles in het werk om verlies, ongeoorloofde toegang of misbruik van jouw 
persoonsgegevens te voorkomen. Het KMSKA neemt de gepaste technische en organisatorische 
maatregelen om te voldoen aan de vigerende privacywetgeving. 
 
 
Wijzigingen aan de privacyverklaring 
Het KMSKA kan deze privacyverklaring op ieder ogenblik aanpassen. De aanpassingen zullen met 
onmiddellijke ingang van kracht worden.  
 
 
Nog vragen? 
Als je nog vragen of opmerkingen hebt in verband met deze privacyverklaring of jouw gegevens, kan 
je mailen naar info@kmska.be. 
 

 


