Hengelose Orkestvereniging HOV De Eendracht en
de Koninklijke Muziekvereniging Excelsior in Hengelo
Privacyverklaring
Besluit d.d. 7 juni 2018
Contactgegevens verenigingen:
http://www.eendrachtexcelsior.nl
De uitvoerend secretaris van beide verenigingen is de Functionaris Gegevensbescherming
te bereiken via a.v.d.zande@hetnet.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
De HOV de Eendracht en KMV Excelsior verklaren dat persoonsgegevens alleen worden bewaard, in
overeenstemming met de statutaire doelstellingen van onze verenigingen. Centraal daarin staat
muziekbeoefening door en met onze leden. Onze persoonsgegevens beperken zich tot algemene
gegevens: NAW, leeftijd en bankgegevens, aangevuld met onderdeel en instrument (eigendom of
bruikleen/huur) tenzij door leden anders expliciet en met redenen omkleed aangegeven. In aanvulling:
-

-

-

We innen contributie om de vereniging bestaansrecht en financiële armslag te bieden.
Onze vereniging heeft te maken met subsidieverordeningen en met bepalingen die
voortvloeien uit lidmaatschap van en deelname aan stedelijk en landelijk overleg en
belangenbehartiging.
We houden een financiële administratie bij die tijdig en correct is
We houden een ledenadministratie bij die tijdig en correct is
We houden een website bij.
Onze website en/of dienst zal geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar, tenzij na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van hun ouders,
verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers.
We gebruiken communicatiemedia als email
We zijn actief op social media, uitsluitend met het oogmerk van algemene informatie en PR
over muzikale activiteiten naar onze leden en naar derden. Daarbij kunnen we beeldmateriaal
inzetten. Dit doen wij sporadisch en in voorkomend geval niet zonder voorafgaande
toestemming van onze leden.

Op welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?
We verwerken uitsluitend die gegevens voor zover daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Dat
betekent dat voor het verwerken van persoonsgegevens altijd een van onderstaande grondslagen van
toepassing is:
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van
een taak in het kader van de uitoefening van het bestuur over de vereniging dat aan het
bestuur is opgedragen door de Algemene Ledenvergadering, wet en statuten
De verwerking is noodzakelijk voor de voorbereiding dan wel uitvoering van een
overeenkomst waarbij de vereniging contractant is;
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de
vereniging of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de
fundamentele vrijheden van de betrokkenen zwaarder wegen;
De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkenen of een andere
natuurlijke persoon te beschermen;
De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens
voor een of meerder specifieke doeleinden; deze toestemming is onderhevig aan
voorwaarden die in individueel geval gelden en kan op elk moment worden ingetrokken of
alsnog worden gegeven.
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Vereisten en waarborgen
Ons privacy-beleid is onderhevig aan de volgende vereisten en voorwaarden:
-

-

-

-

-

Alle persoonsgegevens die wij beheren zijn door leden opvraagbaar en te beïnvloeden
Onze systemen en applicaties zijn hierop ingericht (zie bijlage)
Alleen door het bestuur geautoriseerde leden zijn bevoegd om met die systemen en
applicaties te mogen omgaan (zie bijlage)
We zijn ons bewust zijn van de effecten van gedrag, als het gaat om privacy en als het gaat
om het omgaan met gebruikersnamen en wachtwoorden systemen, media en
devices/informatiedragers die voldoende beveiligd zijn (smartphones, laptops, usb-sticks,
papier enz.)
We dragen zorg voor adequate beveiliging. Onze hardware en geautomatiseerde
besturingssystemen zijn beveiligd door middel van beveiligingssoftware die updates ophalen
en installeren en voorzien zijn van afdoende back-up. Onze papieren documenten bewaren
wij achter slot en grendel.
We zullen persoonsgegevens uitsluitend aan derden doorgeven als dit noodzakelijk is om aan
wettelijk voorschrift (waaronder fiscaal) te voldoen of nodig is voor de uitvoering van onze
muzikale activiteiten. Voor het overige zullen we geen persoonsgegevens aan derden
doorgeven waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen. We
zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese
Unie.
We zullen persoonsgegevens verwijderen en vernietigen als het lidmaatschap is beëindigd
door opzegging, tenzij betrokken lid bericht van geen bezwaar afgeeft, en overigens
onverwijld na intrekken van toestemming of een uitdrukkelijk verzoek tot verwijdering/
vernietiging.
Onze financiële gegevens bewaren we gedurende maximaal zeven jaar.
We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Op het bestuur rust aangifteplicht als we te maken hebben met een datalek in de zin van
AVG.
Het bestuur is verantwoordelijk en aan te spreken door de leden, de ledenvergadering en
derden.
Over het gevoerde beleid en eventuele getroffen maatregelen/ genomen beslissingen op het
gebied van AVG legt het bestuur jaarlijks verantwoording af ten overstaand van de Algemene
Ledenvergadering aan de hand van een ‘privacy-verslag’.

Geautomatiseerde besluitvorming
We zullen geen besluiten nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een bestuursbesluit aan vooraf is
gegaan.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Leden hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
hebben zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
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Leden hebben het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat kan worden ingeroepen door bij het
bestuur een verzoek in te dienen, namelijk om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een
computerbestand naar een ander, in het verzoek expliciet genoemde organisatie, te sturen.
Leden hebben het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens in te dienen bij het bestuur, gericht aan de voorzitter.
Een dergelijk verzoek wordt gestaafd door een kopie van een identiteitsbewijs, zonder vermelding van
pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van identiteit en privacy.
Het bestuur is gehouden binnen vier weken op een verzoek uitsluitsel te geven.
Tegen een beslissing van het bestuur is beroep mogelijk:
Door een verzoek om herziening bij het bestuur
Door een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)
Register

Doelbepaling

Systemen/applicaties

Bestuurlijk

Uitvoerend
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Verantwoording cfm wet
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Access
Folio
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Voorzitter bestuur
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Verantwoording cfm wet
en statuten
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Penningmeester
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Voorzitter
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uitvoerende
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door aangewezen lid

Gebouwenbeheer
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Bestuurslid

Bestuur, uitvoerende
werkgroepen van
leden
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Penningmeester

Instrumentenadministratie

Folio
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Bestuur, uitvoering bij
aangewezen leden
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