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In het kader van zijn werking als culturele kring verzamelt Kriterion een aantal gegevens over zijn  
leden, en houdt deze sedert 1995 bij op elektronische drager. Volgende gegevens worden 
opgevraagd en bijgehouden: 
 

• Naam en voornaam 

• Adres: straat, huisnummer, busnummer (indien van toepassing), postcode, gemeente 

• E-mailadres (indien van toepassing) 
 

• Telefoon- en/of GSM-nummer worden niet opgevraagd, maar wel bijgehouden indien ze ons 
spontaan worden meegedeeld. 

 
Deze gegevens worden opgeslagen in een excel-tabel. De basistabel bevindt zich op de persoonlijke 
desktop computer van de secretaris, met back-up op een externe harddisk op dezelfde plaats. 
Andere bestuursleden ontvangen op regelmatige basis per e-mail een kopie. 
 
Bij inschrijving voor een activiteit wordt ook een telefoon- of GSM-nummer gevraagd, om de 
deelnemers te kunnen bereiken in geval van dringende omstandigheden.  
Vb. Ons geleid bezoek aan Bozar, gepland op 22 maart 2016, diende de dag zelf te worden afgelast 
omwille van de aanslagen in Zaventem en Brussel. De ingeschreven deelnemers konden telefonisch 
worden verwittigd. 
 
De papieren inschrijfstrookjes worden na de activiteit vernietigd. De elektronische inschrijvingen (via 
e-mail) worden sedert 2012, samen met andere informatie over de activiteit (vb. e-mails aan de 
organisatie, het restaurant, of het autocarbedrijf) elektronisch gearchiveerd. Zij kunnen 
geraadpleegd worden in het kader van de organisatie van nieuwe activiteiten. 
 
Alle hoger vermelde gegevens worden exclusief gebruikt voor de organisatie van de werking en de 
activiteiten van Kriterion. Enkel de namenlijst van de deelnemende leden aan activiteiten wordt, 
indien gevraagd door de organisatie, aan hen meegedeeld. In uitzonderlijke gevallen wordt ook 
bijkomende informatie (vb. de naam van de partner of andere persoon die het deelnemend Kriterion 
lid tijdens aan activiteit vergezelt) opgevraagd en doorgegeven. Dit wordt in de betreffende circulaire 
duidelijk meegedeeld en gemotiveerd.  
Vb. Tijdens het bezoek aan het Europees Parlement op 29 november 2006 diende vooraf een lijst te 
worden bezorgd met de identificatiegegevens van alle deelnemers. Ook voor de Algemene 
Vergadering van 8 mei 2017 in de kazerne van Melsbroek werd dit gevraagd, samen met de 
wagengegevens (indien van toepassing). 



Sedert 2018 beschikt Kriterion over een website. Op deze website worden foto’s gepubliceerd van 
voorbije activiteiten. Deelnemers die foto’s bezorgen gaan er in principe mee akkoord dat deze foto’s 
gepubliceerd worden. Andere deelnemers of andere personen, die herkenbaar zijn op één van de 
foto’s, kunnen vragen om de betreffende foto(‘s) te verwijderen, wat dan ook onmiddellijk zal 
gebeuren. 
 
Alle leden, deelnemers, of andere belanghebbenden kunnen hun wensen of vragen i.v.m. 
bovenstaande richten aan het bestuur van Kriterion, hetzij per e-mail aan kriterion@telenet.be of 
info@kriterion.be , hetzij per brief aan Kriterion, Diestsevest 40, 3000 Leuven. Het bestuur engageert 
zich ertoe om het nodige te doen, zodat de GDPR-richtlijn onverkort toegepast wordt. 
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