Privacy Statement Muziekvereniging St. Jozef
Inleiding
De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan razend snel. Naast het profijt wat wij ondervinden van deze ontwikkelingen,
heeft de digitalisering ook haar keerzijde. Identiteitsfraude en dataleks komen steeds vaker voor. Dat is de aanleiding geweest
voor de Europese Unie om op 25 mei 2018 de AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht te laten
gaan. Elke organisatie dient zich aan deze wet te houden, zo ook wij als muziekvereniging.
In deze Private Statement geven wij (Muziekvereniging St. Jozef) kenbaar hoe wij omgaan met de privacy van onze leden en
betrokkenen in het algemeen en de persoonsgegevens in het bijzonder. Tevens zullen wij zorg dragen voor een adequate
naleving van de regels en principes opgenomen in deze Privacy Statement en zullen daar op toezien. Wij hechten namelijk
veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom dragen wij zorgt dat:

persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals in deze
privacy statement opgenomen;

we enkel persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

we vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;

we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
persoonsgegevens gewaarborgd is.
Persoonsgegevens
Muziekvereniging St. Jozef verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar verenigingsleden, commissieleden,
buurtverenigingen, sponsoren en overige vrijwilligers en betrokkenen.
Voor deze personen verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Voornaam en/of voorletters;

Tussenvoegsel en achternaam;

Adres, postcode en woonplaats;

E-mailadres;

Telefoonnummer;

Afbeeldingen;

Digitale advertentie en/of logo (alleen van sponsoren).
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

jaarlijks(e benadering) lidmaatschap Muziekvereniging St. Jozef;

jaarlijkse benadering van sponsoren/donateurs;

coördineren en organiseren van taken met commissies en betrokken organisaties;

het coördineren en organiseren van activiteiten;

het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij vertrekken enkel gegevens aan derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Hier
is sprake van bij de uitvoering van de volgende taken:

het verzorgen van de (financiële) administratie;

het communiceren van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslaglegging;

de organisatie van sponsoractiviteiten;

het verzorgen van media publicaties (PR);

het coördineren en organiseren van activiteiten.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verkregen gegevens niet aan andere partijen vertrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien hier schriftelijk van het
betreffende persoon toestemming voor wordt verleend.
Bewaartermijn gegevens
Muziekvereniging St. Jozef bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.
De persoonsgegevens van (niet-)leden die zijn verkregen door de vereniging zullen tot twee jaar naar beëindiging van het
lidmaatschap of van de betrokken dienst bewaard blijven. Na het vertrekken van het termijn van twee jaar zullen de gegevens
uit ons administratie verwijderd worden.

Foto’s en video’s
Op onze website en Facebookpagina worden foto’s en video’s van feesten, serenades en andere (muzikale)activiteiten van
onze vereniging geplaatst. Deze foto’s en video’s dienen voor de verslaglegging van de desbetreffende activiteiten. Deze
media zijn publiek toegankelijk en kan dus door een ieder worden ingezien. (niet-)leden behouden het recht om de vereniging
te vragen deze foto’s te verwijderen. Een verzoek hiertoe kan per mail worden gedaan bij de vereniging via:
rutgerlam75@hotmail.com.
Rechten
Elk (niet-)lid heeft recht tot inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij als vereniging ontvangen
hebben. Tevens is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook bestaat het recht om de vergeven persoonsgegevens door ons over te laten
overdragen aan uzelf of aan derden. Wij kunnen daartoe vragen om een legitimatiebewijs.
Een (niet-)lid, waarvan onze vereniging persoonsgegevens bezit, kan de gegeven toestemming voor het verwerken en
beheren van deze persoonsgegevens op ieder moment intrekken. Het verzoek hiertoe kan per mail
(rutgerlam75@hotmail.com) worden ingediend.
Mocht u klachten hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan verzoeken wij u om direct contact met ons te
zoeken. Wij zullen dan proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mochten er naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd contact met ons
opnemen.
Muziekvereniging St. Jozef Reutum

