PRIVACYVERKLARING MUZIEKVERENIGING ABCOUDER HARMONIE

Wat zijn persoonsgegevens? Wie is verantwoordelijk? Wat doet de Abcouder Harmonie met
verstrekte persoonsgegevens?
Het bestuur van de Muziekvereniging Abcouder Harmonie (hierna: Abcouder Harmonie of
vereniging) moet persoonsgegevens van haar leden en andere relaties verwerken om haar taken als
muziekvereniging uit te kunnen voeren. Dit document, de privacyverklaring, beschrijft welke
persoonsgegevens de Abcouder Harmonie verwerkt. Deze versie is besproken en geaccordeerd door
de leden tijdens ALV d.d. 14 mei 2019.
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een bepaalde persoon. Onder verwerken
wordt verstaan: elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden,
beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en
vernietigen.
De Abcouder Harmonie verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag
is. Een belangrijke reden voor het verwerken van persoonsgegevens door de Abcouder Harmonie is
het lidmaatschap van de vereniging. Andere belangrijke redenen voor het verwerken van
persoonsgegevens zijn het contact onderhouden tussen en met leden alsmede met medewerkers,
het opzetten en bijhouden de financiële administratie van bijvoorbeeld contributies, lesgelden,
donaties, vergoedingen en de het voeren van de administratie van muzieklessen en
leeninstrumenten.
De Abcouder Harmonie spant zich in om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en daarbij de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(hierna: AVG), zo goed mogelijk na te leven.
Dit brengt met zich mee dat de Abcouder Harmonie in ieder geval:
•
•
•
•

persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
het verwerken van deze persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens, welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de beveiliging van
persoonsgegevens te waarborgen;
geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere (externe) partijen dan leden en medewerkers
van de vereniging, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt dan wel op basis van een wettelijk voorschrift; en

•

op de hoogte is van rechten omtrent persoonsgegevens van haar leden en relaties en deze
zal respecteren.

Voor alle duidelijkheid: de persoonsgegevens waarover de Abcouder Harmonie beschikt zijn en
blijven van de betrokken personen. Dat betekent dat u aan de Abcouder Harmonie kunt vragen uw
gegevens te wissen, te corrigeren, te bekijken of over te dragen. Ook kunt u vragen de verwerking
van gegevens te beperken en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Het bestuur van de
Abcouder Harmonie is primair verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Eén
van de bestuursleden, de privacyfunctionaris, is de eerstverantwoordelijke en hiervoor aan te
spreken persoon, te bereiken via info@abcouderharmonie.nl. Ook voor vragen, tips en klachten kunt
u bij deze persoon terecht. Daarnaast hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verzamelt de Abcouder Harmonie?
De Abcouder Harmonie onderscheidt volgens de statuten verschillende persoonscategorieën,
namelijk gewone leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdiensten, ondersteunende leden,
eregasten en donateurs. Daarnaast beschikt de Abcouder Harmonie ook over persoonsgegevens van
proefleden, collega-muzikanten die geen lid zijn, medewerkers en bezoekers van de website
www.abcouderharmonie.nl. Van de meest voorkomende persoonscategorieën wordt hieronder
aangegeven over welke persoonsgegevens de Abcouder Harmonie beschikt en wat de grondslag is
om ze te mogen verwerken.
Verwerking van persoonsgegevens van (proef)leden
Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de aanmelding als (proef)lid bij de
Abcouder Harmonie. De gegevens zijn nodig voor de volgende doelstelling(en):
• ledenadministratie;
• contributieheffing;
• informatieverstrekking;
• promotie; en
• uitnodigingen voor concerten en bijeenkomsten.
Van de (proef)leden worden de volgende gegevens verzameld:
• Naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, aanvangsdatum
(proef)lidmaatschap, behaalde muziekdiploma ‘s:
o deze gegevens zijn essentieel om lid te kunnen zijn van onze vereniging.
• Naam, telefoonnummer en e-mailadres ouder/verzorger:
o deze gegevens verzamelt de Abcouder Harmonie alleen als (proef)leden jonger zijn
dan 16 jaar.
• IBAN Rekeningnummer en betaalgegevens:
o deze gegevens neemt de Abcouder Harmonie op in de financiële administratie.
Hiervoor geldt een minimale wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
• Beeldmateriaal:
o promotie is een belangrijk middel voor de Abcouder Harmonie om aandacht te
vragen voor uitvoeringen en om nieuwe leden te werven. Van (buiten)optredens en
andere activiteiten worden foto’s en/of video’s gemaakt om te kunnen plaatsen op
diverse media. Door het aanmelden als lid, verleent een lid van de vereniging (of de
ouder/voogd van een (proef)lid onder de 16 jaar) toestemming om foto’s en/of
video’s waarop het lid herkenbaar voorkomt te gebruiken voor promotiedoeleinden
op bijvoorbeeld het verenigingsblad of de website van de Abcouder Harmonie.

•

Bijzondere persoonsgegevens.
o Voor sommige activiteiten is het belangrijk om te weten of er zaken spelen rondom
gezondheid, zoals medicijngebruik of een voedselallergie. Dit zijn volgens de AVG
bijzondere persoonsgegevens die extra bescherming moeten krijgen. Daarom
verzamelt de Abcouder Harmonie deze gegevens alleen per activiteit. Nadat de
activiteit is beëindigd, worden deze gegevens vernietigd.

De Abcouder Harmonie slaat bovenomschreven persoonsgegevens (m.u.v. bijzondere
persoonsgegevens en beeldmateriaal) op in de ledenadministratie voor bovengenoemde
verwerkingen voor de periode:
o gedurende de duur van het (proef)lidmaatschap (tot en met einde kalenderjaar)
o en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Na het beëindigen van het (proef)lidmaatschap bewaart de Abcouder Harmonie alleen de NAWgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) voor het informeren over
activiteiten, zoals concerten en eventueel toekomstige reünies en jubilea. Deze gegevens worden dus
voor onbepaalde tijd bewaard.
Beschikbaar stellen van NAW-en e-mailgegevens van lid aan alle leden van de Abcouder Harmonie
De Abcouder Harmonie is een vereniging waarbij het doel is om samen muziek te maken.
Voor het organiseren van deze activiteiten is het van belang dat leden elkaar kunnen bereiken. Niet
alleen voor de bestuursleden maar voor alle leden van werkgroepen en commissies van de
vereniging is het van belang om over elkaars contactgegevens te kunnen beschikken. Door deel uit te
maken van een vereniging, c.q. lid te zijn van de Abcouder Harmonie geven leden toestemming aan
het bestuur van de Abcouder Harmonie de aan hen verstrekte NAW en contactgegevens aan alle
leden beschikbaar te stellen. Leden zijn gehouden deze gegevens alleen te gebruiken voor
activiteiten van de Abcouder Harmonie en dus niet niet aan (externe) derden verstrekken.
Verwerking van persoonsgegevens van donateurs
Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van donateurs zijn volgende doelstelling(en):
•
•
•
•

donateursadministratie;
inning donateursgelden;
informatieverstrekking; en
uitnodigen voor concerten en activiteiten.

Van de donateurs worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt:
• naam, eventueel naam van partner, adresgegevens, donateursnummer en giften over de
afgelopen jaren;
• IBAN Rekeningnummer en betaalgegevens:
o deze gegevens zijn opgenomen in de financiële administratie. Hiervoor geldt een
minimale wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
De Abcouder Harmonie slaat bovenomschreven (persoons)gegevens op in de donateursadministratie
voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
o gedurende de duur van het donateurschap en
o daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Na het beëindigen van het donateurschap bewaart de Abcouder Harmonie alleen de NAW-gegevens
(en eventueel e-mailadres) voor het informeren over activiteiten, zoals bijvoorbeeld concerten.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het uitvoeren van de door de Abcouder
Harmonie met medewerkers afgesloten overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden
als dirigent, instructeur of docent.
Van de medewerkers worden de volgende gegevens verzameld:
• NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kopie identiteitsbewijs.
• IBAN Rekeningnummer en betaalgegevens:
o deze gegevens worden opgenomen in de financiële administratie. Hiervoor geldt een
minimale wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
De Abcouder Harmonie slaat bovenomschreven (persoons)gegevens voor bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode op:
o gedurende de periode waarin werkzaamheden worden verricht (tot en met einde
kalender jaar)
o en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Na het beëindigen van de werkzaamheden bewaart de Abcouder Harmonie alleen de NAW- en
contactgegevens voor het informeren over activiteiten, zoals bijvoorbeeld concerten en eventueel
toekomstige reünies en jubilea. Deze gegevens worden dus voor onbepaalde tijd bewaard.
Hoe worden de gegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden opgeslagen in computerbestanden. De bestanden zijn toegankelijk
voor de leden van het bestuur en zo nodig voor andere leden van de vereniging als zij de informatie
nodig hebben voor de het uitoefenen van een bepaalde taak voor de vereniging.
Er zijn verschillende bestanden binnen de Abcouder Harmonie die persoonsgegevens bevatten:
1. De ledenadministratie; een bestand met gegevens van leden, oud-leden, bijzondere leden,
medewerkers, bestuursleden. Deze lijst wordt bijgehouden door het bestuurslid dat
verantwoordelijk is voor de ledenadministratie.
2. De donateursadministratie; een bestand met gegevens van donateurs, zoals hierboven
vermeld. Deze lijst wordt bijgehouden en verwerkt door het bestuur en zo nodig door een
verenigingslid dat hiervoor door het bestuur is aangewezen.
3. De financiële administratie; een bestand met gegevens van bovengenoemde persoonscategorieën waarin de financiële transacties worden geregistreerd. Deze wordt bijgehouden
en verwerkt door de penningmeester, zo nodig met hulp van andere (bestuurs)leden.
4. Bestanden met persoonsgegevens, veelal contactgegevens, van collega-muzikanten die
gevraagd kunnen worden om als invaller mee te spelen in concerten. Deze lijst wordt
bijgehouden door een lid van de vereniging, dat met deze taak is belast.
Beveiliging
Het is aan de Abcouder Harmonie om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u met ons deelt
veilig bewaard worden. Dat doen we op verschillende manieren:
Gecontroleerde toegang
In principe hebben alleen bestuursleden toegang tot deze gegevens. Het bestuur kan bewerk- of
leestoegangsrechten beschikbaar stellen aan andere leden, bijvoorbeeld aan leden van werkgroepen,
die deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Privacyfunctionaris
Om privacy de aandacht te geven die het verdient, heeft de Abcouder Harmonie binnen het bestuur
iemand aangesteld die belast is met het onderwerp privacy (de privacyfunctionaris). Mocht u na het
lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u de
privacyfunctionaris aanspreken of mailen via info@abcouderharmonie.nl. Ook (vermoedens van)
datalekken kunt u bij de privacyfunctionaris melden. Deze zal deze melding beoordelen en, indien
van toepassing, binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

