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PRIVACY-PROTOCOL
Vastgesteld op 14 juni 2018

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschermt Musis Sacrum de persoonsgegevens
van haar leden, oud-leden, vrienden, commissarissen, dirigenten, instructeurs en alle aan Musis Sacrum gelieerde
personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.
In dit Privacy-protocol willen wij heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij omgaan met
persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens
Wij waarborgen uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Musis Sacrum houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•
•
•
•
•
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy-protocol;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze toestemming 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.

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op
grond van de wet is vereist.
Musis Sacrum is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy-protocol, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met
ons wilt opnemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
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Verwerking van persoonsgegevens van leden, oud-leden, dirigenten en instructeurs
Uw persoonsgegevens kunnen door Musis Sacrum worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden :
•
•
•
•

•
•
•
•

Voor deelname aan de activiteiten van Musis Sacrum;
Voor het versturen van nieuwsbrieven, convocaties en e-mail;
Voor inschrijving van concoursen, trainingen en wedstrijden;
Voor publicatie van beeldmateriaal dat gemaakt is van en betrekking heeft op alle activiteiten die door of
namens Musis Sacrum zijn georganiseerd op de website van Musis Sacrum, op de Facebookpagina van
Musis Sacrum, in de nieuwsbrief van Musis Sacrum en in regionale kranten
Voor het verkrijgen van subsidiëring;
Voor de inning van contributies en/of lesgelden;
Voor betalingen geïnitieerd door Musis Sacrum;
Voor historische doeleinden

Om aan deze doeleinden invulling te kunnen geven vragen wij van u de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•

Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
Uw geboortedatum
Uw adres, postcode en woonplaats
Uw telefoonnummer en e-mailadres
Uw rekeningnummer en de tenaamstelling van uw betaalrekening, zoals dat door uw bank via een
overboeking of door uzelf aan ons is doorgegeven
Uw BSN, uitsluitend als dat op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk is

Musis Sacrum gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben
verkregen:
•

•

•

Voor deelname aan de activiteiten van Musis Sacrum:
Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst
-- Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
-- Uw geboortedatum
-- Uw adres, postcode en woonplaats
-- Uw telefoonnummer en e-mailadres
Voor het versturen van nieuwsbrieven, convocaties en e-mail:
Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst
-- Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel en achternaam
-- Uw e-mailadres
Voor inschrijving van concoursen, trainingen en wedstrijden:
Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst
-- Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
-- Uw geboortedatum
-- Uw telefoonnummer en e-mailadres
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•

•

•

•

•

Voor publicatie van beeldmateriaal dat gemaakt is van en betrekking heeft op alle activiteiten die door of
namens Musis Sacrum zijn georganiseerd op de website van Musis Sacrum, op de Facebookpagina van
Musis Sacrum, in de nieuwsbrief van Musis Sacrum en in regionale kranten
Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst én na beëindiging van uw
lidmaatschapsovereenkomst
-- Uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
-- Uw leeftijd (alleen indien relevant voor het beeldmateriaal)
-- Beeldmateriaal waarop u duidelijk zichtbaar en identificeerbaar bent
Voor het verkrijgen van subsidiëring (alleen voor leden):
Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst
-- Uw postcode
-- Uw geboortedatum
Voor de inning van contributies en/of lesgelden (alleen voor leden):
Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst én daarna gedurende 7 jaar in de financiële
administratie, tenzij een langere looptijd noodzakelijk is
-- Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
-- Uw geboortedatum
-- Uw adres, postcode en woonplaats
-- Uw telefoonnummer en e-mailadres
Voor betalingen geïnitieerd door Musis Sacrum:
Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst én daarna gedurende 7 jaar in de financiële
administratie
-- Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel en achternaam
-- Uw geboortedatum
-- Uw adres, postcode en woonplaats
-- Uw telefoonnummer en e-mailadres
-- Uw rekeningnummer en de tenaamstelling van uw betaalrekening zoals dat door uzelf of uw bank via
uw betaling aan ons is doorgegeven
-- Uw BSN, uitsluitend als dat op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk is
Voor historische doeleinden:
Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst én na beëindiging van uw
lidmaatschapsovereenkomst, tenzij u aangeeft dat uw persoonsgegevens niet voor historische doeleinden
mogen worden bewaard
-- Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
-- Uw geboortedatum (uitsluitend uw geboortejaar en jaar van overlijden)
-- Uw woonplaats (op het moment dat de lidmaatschapsovereenkomst werd beëindigd)
-- Beeldmateriaal waarop u duidelijk zichtbaar en identificeerbaar bent

Verwerking van persoonsgegevens van commissarissen, vrienden, donateurs en andere aan Musis Sacrum
gelieerde personen
Uw persoonsgegevens worden door Musis Sacrum verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden :
•
•
•

Voor deelname aan de activiteiten van Musis Sacrum;
Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
Voor de inning van giften en donaties
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•

Voor historische doeleinden

Om aan deze doeleinden invulling te kunnen geven vragen wij van u de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•

Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
Uw geboortedatum (geldt uitsluitend voor commissarissen)
Uw adres, postcode en woonplaats
Uw telefoonnummer en e-mailadres

Musis Sacrum gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben
verkregen:
•

•

•

•

•

Voor deelname aan de activiteiten van Musis Sacrum:
Gedurende de periode dat Musis Sacrum met uw schriftelijke of mondelinge toestemming uw
persoonsgegevens mag verwerken
-- Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
-- Uw adres, postcode en woonplaats
-- Uw telefoonnummer en e-mailadres
Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen:
Gedurende de periode dat Musis Sacrum met uw schriftelijke of mondelinge toestemming uw
persoonsgegevens mag verwerken, tenzij u mondeling of schriftelijk heeft verklaard geen nieuwsbrieven en
uitnodigingen te willen ontvangen
-- Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
-- Uw adres, postcode en woonplaats
-- Uw e-mailadres
Voor de inning van donaties en/of giften:
Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst én daarna gedurende 7 jaar in de financiële
administratie, tenzij een langere looptijd noodzakelijk is
-- Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
-- Uw adres, postcode en woonplaats
-- Uw telefoonnummer en e-mailadres
Voor publicatie van beeldmateriaal dat gemaakt is van en betrekking heeft op alle activiteiten die door of
namens Musis Sacrum zijn georganiseerd op de website van Musis Sacrum, op de Facebookpagina van
Musis Sacrum, in de nieuwsbrief van Musis Sacrum en in regionale kranten
Gedurende de periode dat Musis Sacrum met uw schriftelijke of mondelinge toestemming uw
persoonsgegevens mag verwerken, tenzij u schriftelijk heeft verklaard anoniem aan Musis Sacrum
verbonden te willen zijn
-- Uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
-- Beeldmateriaal waarop u duidelijk zichtbaar en identificeerbaar bent
Voor historische doeleinden:
Gedurende de periode dat Musis Sacrum met uw schriftelijke of mondelinge toestemming uw
persoonsgegevens mag verwerken én na beëindiging van uw toestemming, tenzij u aangeeft dat uw
persoonsgegevens niet voor historische doeleinden mogen worden bewaard
-- Uw voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geslacht
-- Uw geboortedatum (uitsluitend uw geboortejaar en jaar van overlijden) (geldt uitsluitend voor
commissarissen)
-- Uw woonplaats
-- Beeldmateriaal waarop u duidelijk zichtbaar en identificeerbaar bent
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Verwerking van persoonsgegevens door derde partijen
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:
•
•
•

•

Het verzorgen van de website van Musis Sacrum
Webhosting is door ons uitbesteed aan een derde partij
Het publiceren van persoonsgegevens
Bijv. voor het publiceren van een foto met uw naam op Facebook
Het verzorgen van lessen en cursussen
Uw persoonsgegevens kunnen dan verwerkt worden door bijv. een muziekschool of voor muzieklessen op
de basisschool
Het verzorgen van (eenmalige) evenementen en activiteiten
Uw persoonsgegevens kunnen dan verwerkt worden voor bijv. registratie in een hotel of bij een
busvervoerbedrijf of worden verzameld voor veiligheidsdoeleinden

Musis Sacrum geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten, waarin de nodige afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons
opvraagt. Of dat wij bij de Belastingdienst aangifte moeten doen van door ons aan u verstrekte betalingen. Tevens
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze
toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking
voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij o.a. de volgende maatregelen genomen:
•
•
•
•
•
•

Alle personen die namens Musis Sacrum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan;
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze leden, bestuursleden en andere personen die namens Musis Sacrum van uw gegevens kennis kunnen
nemen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
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Rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
Tevens 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.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 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 direct contact
met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacy-protocol nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met
het Verenigingsbureau van Musis Sacrum via info@musissacrumbakel.nl.
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