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Gegevensverwerking, opslag en beveiliging
Ledenadministratie SeniorenOrkestAmstelland:
Wij verzamelen de volgende gegevens die nodig zijn voor de ledenadministratie en contributie inning.
●
●
●
●
●
●
●

voor- en achternaam
geslacht (m/v)
geboortedatum
adres, postcode, woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
instrument wat bespeeld wordt.

De secretaris noteert de gegevens in de ledenlijst. Dit betreft registratie van de actuele leden. De gegevens
van oud-leden worden in een separate lijst genoteerd. Gegevens van oud-leden worden na verloop van 2
jaar na afloop van het kalenderjaar waarin het lidmaatschap is beëindigd, uit onze administratie verwijderd,
met uitzondering van primaire adresgegevens voor eventuele uitnodigingen in de toekomst, expliciet alleen
met toestemming van de betrokkenen.

Doel gegevensverwerking:
De secretaris verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
●
●
●
●
●

inning contributie (leden maken contributie over en penningmeester gebruikt de ledenlijst om te
controleren.
correspondentie per mail over activiteiten
het toezenden van de maandelijkse nieuwsbrief
telefonisch contact opnemen
telefoonketen om leden telefonisch te informeren bij calamiteiten (uitvallen repetitie of concert).

Verwerkersovereenkomsten:
De vereniging heeft geen verwerkersovereenkomsten met derden gesloten. De bank en het overkoepelend
orgaan hebben in hun voorwaarden de privacy naar ons toe afgedekt. Met de dirigent is een
geheimhoudingsverklaring afgesloten.

Privacyverklaring website:
Op de website van het SeniorenOrkestAmstelland is een privacyverklaring opgenomen, waarin is opgenomen
welke gegevens de vereniging verzameld van leden, oud-leden.
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Toestemmingsverklaring:
Voor zover persoonsgegevens, zoals namen, foto's of filmpjes van leden, via de website, nieuwsbrief of
anderszins worden verspreid, staat het dagelijks bestuur van de vereniging ervoor in dat hiervoor
toestemming is gevraagd en verleend aan elke betrokkene. Met ingang van 1 april 2019 is de
toestemmingsverklaring toegevoegd aan het inschrijfformulier en hebben de actuele leden een exemplaar
ter ondertekening aangeboden gekregen.

Geheimhoudingsverklaring:
Vanaf 1 april 2019 hebben dagelijkse bestuursleden, commissieleden en dirigent die beschikken over de
ledenlijst een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

e-mailmarketing, social media:
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt hier geen gebruik van gemaakt. Het dagelijks bestuur
wijst iedere aansprakelijkheid voor schade door leden aan de vereniging of derden berokkend expliciet af.

Gegevensbeveiliging:
Beveiliging van de gegevens zijn de verantwoordelijkheid van de secretaris en penningmeester. Hun systeem
is voorzien van een deugdelijk anti virus programma. De hard copy gegevens worden door de secretaris
achter slot bewaard.
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Gegevensregister
De administratie bevat de volgende gegevens:
Doel
Registratie
nieuwe
leden

Beheerder
Secretaris

Betrokkenen
Nieuwe leden

Persoonsgegevens
-voor- en achternaam
-geslacht
-geboortedatum
-trouwdatum(evt.)
-adres, postcode,
woonplaats
-telefoonnummer
-e-mailadres
-instrument

Bewaren
gegevens

Secretaris

Oud-leden

-voor- en achternaam NVT
-telefoonnummer
-e-mailadres

systeem
secretaris

Nieuwsbrief

Secretaris

Leden

e-mailadres

e-mail
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Bewaartermijn
Gedurende
lidmaatschap
2 jaar na einde
lidmaatschap
7 jaar voor
zover fiscaal
verplicht

NVT

Systemen
systeem
secretaris

Privacy policy website
SeniorenOrkestAmstelland doet er alles aan om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Alvorens lid te worden, voor registratie van gegevens in onze ledenadministratie, of het gebruik van onze
website raden wij U aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid
van tijd tot tijd wijzigen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te
leveren.

Ledenadministratie
Om lid te worden van SeniorenOrkestAmstelland vragen wij enkele gegevens van (potentiële) nieuwe leden
die voor onze ledenadministratie van belang zijn. De gegevens die hiervoor worden verzameld worden, zijn
voor- en achternaam, geslacht (m/v), geboortedatum, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer,
e-mailadres.
Indien iemand zich als lid uitschrijft zullen wij slechts de noodzakelijke gegevens bewaren, die worden
gebruikt voor evenementen in de toekomst. Alle andere gegevens zullen na verloop van twee jaar na afloop
van het kalenderjaar waarin het lidmaatschap is beëindigd, uit onze administratie worden verwijderd. Bij
bezwaar hiertegen zullen wij de gegevens na het lopende boekjaar verwijderen.

e-mail marketing en social media
Onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur wordt hier geen gebruik van gemaakt. Het dagelijks
bestuur wijst iedere aansprakelijkheid voor schade door leden aan de vereniging of derden berokkend
expliciet af.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
SeniorenOrkestAmstelland verwerkt de persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
•

•
•
•
•

ledenlijst welke gedeeld wordt met de leden(na verkregen toestemming)
het sociale aspect in de vereniging staat voorop. Leden kunnen mbv de ledenlijst
communiceren.
correspondentie per mail over activiteiten
toezenden van de maandelijkse nieuwsbrief
telefonisch contact op te nemen
registreren van de betaalde contributies door de penningmeester
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Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. Primaire gegevens worden na beëindiging lidmaatschap bewaard voor
toekomstige evenementen, zoals een reünie of jaarfeest van de vereniging.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken,
gebeurt dit alleen na persoonlijke toestemming.

Beveiliging
SeniorenOrkestAmstelland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als U het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
seniorenorkestamstelland@gmail.com

Vragen?
Heeft U overige vragen? Dan kunt U ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:
E-mail: seniorenorkestamstelland@gmail.com
Telefonisch bij de dagelijkse bestuursleden.
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