
 
 

Privacyverklaring 
 
Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij 
doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze 
Privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Chr. Muziekvereniging Door 
Eendracht Sterk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  
Dit betekent dat wij in ieder geval: 
 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en 
het type persoonsgegevens dat we verwerken zijn beschreven in deze Privacyverklaring;  

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die 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 Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft of contact 
met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

  



 
 

Verwerking van persoonsgegevens van (ere)leden  
Persoonsgegevens van (ere)leden worden door Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk verwerkt ten behoeve 
van de volgende doelstelling(en):  
 

• Musiceren binnen de vereniging;  

• Het innen van contributie;  

• Deelname aan verenigingsactiviteiten.  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier dat u heeft ingevuld bij aanvang van uw lidmaatschap.  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk de volgende 
persoonsgegevens van u vragen:  
 

• Voornaam  

• Tussenvoegsel  

• Achternaam  

• Adres  

• Postcode  

• Woonplaats  

• Telefoon - Mobiel  

• E-mailadres  

• Geboortedatum  

• Datum aanvang lidmaatschap 

• Betalingswijze  

• IBAN/bankrekening  

• Instrumentgegevens (merk, serienummer, eigen instrument/instrument van de vereniging) 
 
Uw persoonsgegevens worden door Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  
 

• Gedurende de periode dat u (ere)lid bent van Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk;  

• Na opzegging in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  
 
Uw voornaam, tussenvoegsel en achternaam worden door Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk na opzegging 
gearchiveerd voor erfgoed doeleinden.  
 
Van ereleden worden dezelfde gegevens verwerkt als van leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Verwerking van persoonsgegevens van dirigenten/docenten  

Persoonsgegevens van dirigenten/docenten worden door Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en):  
 

• Muzikaal leiding/les geven binnen de vereniging;  

• Betalingen voor werkzaamheden.  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw contract voor aanstelling.  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk de volgende 
persoonsgegevens van u vragen:  
 

• Voornaam  

• Tussenvoegsel  

• Achternaam  

• Adres 

• Postcode  

• Woonplaats  

• Telefoon  

• Mobiel  

• E-mail  

• Geboortedatum  

• Begindatum  

• IBAN/bankrekening  
 
Uw persoonsgegevens worden door Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  
 

• Gedurende de periode dat u verbonden bent aan de Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk;  

• Na opzegging in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  
 
Uw voornaam, tussenvoegsel en achternaam worden door Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk na opzegging 
gearchiveerd voor erfgoed doeleinden.  



 
 

 

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs  
Persoonsgegevens van donateurs van de vereniging worden door Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk 
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  
 

• Informatieverstrekking en betalingsherinnering in de vorm van een gericht schrijven.  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw schriftelijke aanmelding als donateur  van de vereniging.  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk de volgende 
persoonsgegevens van u vragen:  
 

• Voornaam;  

• Tussenvoegsel;  

• Achternaam;  

• Adres  

• Postcode  

• Woonplaats  

• Telefoonnummer;  

• Mobiel nummer;  

• E-mailadres.  
 
Uw persoonsgegevens worden door Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  
 

• Gedurende de periode dat u ingeschreven bent als donateur van de vereniging;  

• Na opzegging in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 



 
 

Website www.deshoogvliet.nl  
Wij respecteren uw privacy als uw onze website bezoekt en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons via 
de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk verwerkt de 
persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.  
 
Gegevensgebruik  
De gegevens die wij ontvangen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden 
als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe wettelijk worden verplicht.  
 
Surfgedrag en statistieken  
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren uw IP adres en tijdstip van 
bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.  
 
Toepasselijkheid  
Deze Privacyverklaring is tevens van toepassing op de verwerking van data verkregen uit bezoek aan en gebruik van de 
website van Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke 
informatie (hierna: Persoonsgegevens).  
 
Persoonsgegevens  
Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Chr. 
Muziekvereniging Door Eendracht Sterk verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. 
Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie.  
 
Cookies  
De website www.deshoogvliet.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een 
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website 
van Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk beter te laten functioneren en het bezoek van de website te 
monitoren. Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk kan deze data niet herleiden tot een PC of individu. Cookies 
kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.  
 
Google Analytics 
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze service krijgt Chr. 
Muziekvereniging Door Eendracht Sterk inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire 
pagina’s en onderwerpen. Zo kan Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk de communicatie beter afstemmen op 
de behoeften van de websitebezoekers. Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk kan niet zien wie (welke pc) haar 
website bezoekt.  
 
Cookies weigeren  
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte 
gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw 
browser. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-
voorkeuren.  
 
Beveiliging  
Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te 
beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de 
persoonlijke informatie verloren gaat.  
 
Links  
Op de website van de Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk is een aantal links naar andere websites te vinden. 
Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw 
gegevens door die organisaties wanneer u naar die pagina navigeert. Hierbij raden we u aan de Privacyverklaring van 
de betreffende website te lezen. 



 
 

Gegevens verstrekking aan verenigingsleden  
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan commissies of leden verstrekken als dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hierbij kunt u denken aan:  
 

• Organisatie van orkest;  

• Organisatie van verenigingsactiviteiten;  

• Het bepalen en huldigen van jubilarissen; 

• Het versturen van een bericht bij geboorte, huwelijk, ziekte, overlijden of anderszins.  

Gegevens verstrekking aan derden  
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering 
van de hierboven beschreven doeleinden.  
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 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 door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen 
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of 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. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier 
schriftelijk toestemming voor geeft.  

Minderjarigen  
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven 
door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

Bewaartermijn  
Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.  

Beveiliging  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

• Alle personen die namens Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk van uw gegevens kennis kunnen nemen, 
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

• De ledenadministratie en financiële administratie zijn beveiligd met onder andere een wachtwoord;  

• Uitdraaien van ledenlijsten zijn beveiligd met een wachtwoord; 

• Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 
incidenten;  

• Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  

Portretrecht en geluidsmateriaal  
Door aanvaarding van deze privacyverklaring stemt de dirigent/docent of het (ere)lid (of de ouders van leden die de 
leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt), in met het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal waarop hij of zij is 
afgebeeld of waaraan hij of zij heeft meegewerkt  door Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk. Het beeld- en 
geluidsmateriaal gemaakt tijdens optredens, en/of andere activiteiten van Chr. Muziekvereniging Door Eendracht 
Sterk zal uitsluitend worden gebruikt voor PR-, publicatie- en archiveringsdoeleinden. Chr. Muziekvereniging Door 
Eendracht Sterk gaat zorgvuldig om met het beeld- en geluidsmateriaal. Er wordt niets gepubliceerd waardoor leden 
schade zouden kunnen ondervinden.  
Uw toestemming geldt alleen voor beeld- en geluidsmateriaal dat door Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk, 
of in opdracht van Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen 
beeld- of geluidsmateriaal maken tijdens activiteiten. Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk heeft daar geen  
 



 
 

 
 
invloed op, maar gaat ervan uit dat deze personen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van beeld en 
geluidsmaterialen op internet.  

Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Ook 
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van 
onze verwerkers. 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. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen 
geven aan voornoemde verzoeken.  
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van door u gegeven toestemming hiervoor, dan heeft u altijd het 
recht deze toestemming in te trekken.  

Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons 
op te nemen. 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 onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. 

Contactgegevens  
Chr. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk  
secretariaat@deshoogvliet.nl 
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