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1

Inleiding

Muziekvereniging Concordia uit Middelstum (verder omschreven als Concordia) hecht veel waarde
aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Concordia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU
2016/679).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

•

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben 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 Concordia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Muziekvereniging Concordia Middelstum
Postbus 41
9990 AA Middelstum
info@mvconcordia.nl
06-51163673

2

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan
activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of
producten, klanten en prospecten, leveranciers.

3

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Wij verwerken persoonsgegevens voor meerdere doelen die in dit hoofdstuk per doel worden
omschreven.

3.1 Verwerking van persoonsgegevens verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de Concordia verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
•
•
•
•

Ledenadministratie
Contributieheffing
Informatieverstrekking
Uitreiken kleding en andere materialen
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•
•
•
•
•
•

Uitnodigingen voor bijeenkomsten
Verzekeren instrumenten
Verantwoording verenigingsactiviteiten
Plannen van activiteiten
Vaststellen jubilea
PR

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•

De lidmaatschapovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Concordia de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Soort, merk en serienummer instrument
Wel/geen eigen instrument
Plek in het orkest (partij)
Gegevens over (voorgaande) lidmaatschappen andere verenigingen
Gegevens over muziekopleiding (diploma's en/of niveau)
Kledingmaten
Uitgegeven kleding en andere materialen
Geplande en feitelijke aanwezigheid tijdens verenigingsactiviteiten
Uitspraken en vragen tijdens vergaderingen
Telefoon en email ouder (minderjarigen)

Uw persoonsgegevens worden door Concordia opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) gedurende:
•

De looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

3.2 Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs
Persoonsgegevens van donateurs worden door Concordia verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
•
•
•
•

Donateursadministratie;
Inning donateursgelden;
Informatieverstrekking;
Uitnodigen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•

De donateursovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Concordia de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
•
•
•
•
•

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
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•
•

Bankrekeningnummer
Historische betalingsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Concordia opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en):
•

voor de periode dat men aangemeld is en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

3.3 Verwerking van persoonsgegevens van gastspelers
Persoonsgegevens van gastspelers worden door Concordia verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
•
•
•
•

Informeren
Uitbetalen onkosten
Planning
PR

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•

Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Concordia de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Emailadres
Bankrekeningnummer
Instrument

Uw persoonsgegevens worden door Concordia opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en):
•

Gedurende 5 jaar na de laatste deelname aan onze activiteiten zodat we de
gastspelers kunnen benaderen voor nieuwe projecten en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

3.4 Verwerking van persoonsgegevens medewerkers niet in loondienst
Persoonsgegevens van medewerkers die niet in loondienst zijn, worden door Concordia verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
•
•
•
•

Planning
Uitbetaling onkosten
Informeren
PR

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•

De inhuurovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Concordia de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
•

Naam
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•
•
•
•
•
•
•
•

Adres
Postcode
Woonplaats
Emailadres
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Foto’s en video-opnames gedurende optredens en andere verenigingsactiviteiten
Foto ten behoeve van informatie over medewerkers op de website

Uw persoonsgegevens worden door Concordia opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en):
•

voor de periode die men aangemeld is en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

3.5 Verwerking van persoonsgegevens potentiële leden en leerlingen
Informatie van potentiële leden leerlingen worden voor Concordia verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
•

Opvolging verzoeken

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Concordia de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
•
•
•

Naam
Emailadres
Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Concordia opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en):
•

Gedurende de tijd die nodig is om het verzoek adequaat te beantwoorden en
maximaal twee jaar daarna indien afspraak wordt gemaakt om later weer contact
op te nemen.

3.6 Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan onze concerten
Informatie van concertbezoekers worden door Concordia verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
•
•

Reserveren van plaatsen
Informeren over activiteiten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•
•

Uitvoering van de overeenkomst
Gerechtvaardigd belag

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Concordia de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
•
•
•
•
•

Naam
Adres
Woonplaats
Emailadres
Telefoonnummer
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Uw persoonsgegevens worden door Concordia opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en):
•

Gedurende maximaal 5 jaar na het laatste bezoek aan een concert.

3.7 Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers website
Wij slaan geen persoonsgegevens op van bezoekers van onze website.
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4

Gebruik van foto’s op website en social media

Ten behoeve van PR-doeleinden maken wij foto’s en video-opnames tijdens onze optredens en
andere verenigingsactiviteiten.
Op grond van het gerechtvaardigd belang van onze vereniging om onze activiteiten te promoten
hebben wij daar geen expliciete toestemming voor nodig. Uiteraard houden we daarbij rekening met
uw belangen en de geldende wetgeving.
Indien u van mening bent dat wij onterecht beeldmateriaal hebben geplaatst waarop u herkenbaar in
beeld bent, dan kunt u zich bij ons vervoegen. Wij zullen er dan alles aan doen om deze situatie op te
lossen.

5

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:
•
•
•
•

Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
Het verzenden van e-mail
Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de
contractvoorwaarden).
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

6

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :
•
•
•
•

Verbonden organisaties die deel uitmaken van de KNMO zoals de muziekbonden
stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen
Stichting SMO-Groningen (leerlingen)
Stichting IVAK

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (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.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.Wij geven
uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk)
toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat
dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
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Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese
Economische Ruimte.

7

Bewaartermijn

Concordia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de
wettelijke vereisten te voldoen.

8

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
•
•
•
•
•
•
•

Alle personen die namens Concordia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien
nodig;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen..
Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die
informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een
uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw
persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk
ingelicht in de door de wet voorziene omstandigheden.

9

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die
niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden
ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking
van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt
worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct
marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij.
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Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kunt u met ons in contact komen om uw rechten uit te
oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw
identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto
onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van
geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

10 Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van
uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

11 Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Concordia kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 mei 2019.
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