Privacy beleid
Inleiding
In ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens. Dat betekent dat we in ieder geval:
-

Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt;
Het verwerken van deze gegevens beperken tot wat er minimaal is;
Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw 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 uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.
Wij verwerken de volgende gegevens van onze donateurs
Persoonsgegevens van donateurs worden door Muziekvereniging Nieuw Leven verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstellingen:
-

Informatieverstrekking in de vorm van uitnodigingen;
Inning van donateurgelden;
Drukken van donateurkaarten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Incassomachtiging;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging Nieuw Leven de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam en voorletters, tussenvoegsel en achternaam;
Adres, postcode, woonplaats en land;
Telefoonnummers en e-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum;
Bankrekeningnummer;
Ingangsdatum donateurschap.

1

Uw persoonsgegevens worden door de organisatie opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men gezien wordt als donateur en tot 7 jaar na
beëindiging daarvan.

Wij verwerken de volgende gegevens van onze leden
Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging Nieuw Leven verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstellingen:
-

Administratieve doeleinde;
Communicatie over uitnodigingen;
Registratie van in bruikleen gegeven verenigingseigendommen;
Innen van contributie en lesgelden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Het inschrijvingsformulier;
Incassomachtiging.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de organisatie de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
-

Voornaam, voorletters, roepnaam, tussenvoegsel en achternaam;
Adres, postcode, woonplaats en land;
Telefoonnummers en e-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum;
Bankrekeningnummer;
Ingangsdatum lidmaatschap;
Kledingmaten;
Muziekdiploma.

Uw persoonsgegevens worden door de organisatie opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna tot 7 jaar na einde van de
overeenkomst.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen tenzij dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Het incasseren van de ledencontributie en de donateurbijdrage via de bank.

Met deze partij hebben wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet
aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een
voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens
bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan
ook verplicht deze gegevens af te geven. Aan de subsidiegever, de Gemeente Zevenaar,
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en aan de Muziekbond KNMO geven wij alleen een lijst namen af als onderbouwing van
het ledenaantal.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Gebruik van Beeldmateriaal
Voor promotie-doeleinden van de vereniging worden foto’s, video’s en soortgelijk
beeldmateriaal gebruikt waarop leden herkenbaar zijn. Dit materiaal wordt onder meer
gebruikt via de volgende media: De website van de vereniging, de facebook pagina
eventueel in flyers en presentaties die door de vereniging worden gegeven. Door in te
stemmen met ons privacy beleid verklaren leden hier hiermee akkoord te zijn.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Rechten omtrent uw gegevens
U en eventuele erfgerechtigden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van
de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf en eventuele
erfgerechtigden.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij
u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!
Contactgegevens
Muziekvereniging Nieuw Leven
Zandveld 15
6986 BT
Angerlo
secretaris@nieuwleven-angerlo.nl
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