PRIVACYBELEID VAN HET ORKEST VAN HET GROENE HART
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Orkest van het
Groene Hart ingeschreven onder nummer 40482038 bij de Kamer van Koophandel
(hierna genoemd ‘orkest’) verwerkt van haar leden, donateurs, Vrienden, gastspelers,
solisten en andere deelnemers en/of geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van het orkest, een donatie doet of om een andere reden
persoonsgegevens aan het orkest verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je
persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van
het orkest, Polderbaan 11, 3448 DA te Woerden, 0348-413503. De secretaris is
aangewezen als functionaris leden/donateurbeheer.
Hij/zij is bereikbaar via info@ovhgh.nl
2. Welke gegevens verwerkt het orkest en voor welk doel?
2.1
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd zijn voor onze organisatie zoals
sociale-media-accounts, muzikale interesse en vaardigheden, voor het orkest
relevante ervaring en deskundigheid.
2.2
Het orkest verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor
contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de
verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van
de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over diensten, activiteiten,
cursussen en workshops van het orkest,
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te
wikkelen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen,
bestellingen of afgenomen diensten,
d) je naam en adres worden gebruikt voor individuele contacten als het sturen
van een kaart of attentie.
2.3
Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de
overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met het orkest en je
te informeren over de ontwikkelingen rondom het orkest.
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3. E-mail-berichtgeving
Het orkest gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail-nieuwsbrief te sturen
met informatie over activiteiten, diensten en andere relevante informatie over het
lidmaatschap van het orkest. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk
door de betreffende mailing te beantwoorden.
4. Bewaartermijnen
Het orkest verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden vastgelegd. Het orkest
bewaart je gegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en verwijdert alle
gegevens een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Dit geldt niet voor je naam,
voornaam en (digitaal) adres. Deze gegevens blijven bewaard ten behoeve van
organisatie van activiteiten voor oud-leden en ten behoeve van het checken van de
eventuele interesse in het orkest.
5. Beeld en geluid
Het orkest plaatst foto’s, films en geluidsopnamen van concerten en andere
activiteiten in nieuwsbrieven, op zijn website en op sociale media. Wij vermelden
daarbij geen persoonsgegevens zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven.
Heb je er bezwaar tegen dat jouw beeltenis, ook zonder vermelding van persoonlijke
gegevens, herkenbaar voorkomt op één of meer van de geplaatste foto’s of films,
dan kun je dat melden bij de functionaris leden/donateurbeheer als vermeld onder 1.
6. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
6.1
Het orkest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de in artikel 1
genoemde functionaris.
6.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het orkest vooralsnog
geen gebruik van diensten van derden, zogenoemde verwerkers.
7. Inzagerecht, verwijdering en vragen en/of klachten
7.1
Via het secretariaat van het orkest kun je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het
orkest zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na
ontvangst hierover informeren.
7.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen
met het secretariaat.
7.3
Indien je klachten hebt over de wijze waarop het orkest je persoonsgegevens
verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de
secretaris.
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7.4

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen
worden gericht aan het secretariaat via info@ovhgh.nl

8. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website
bekendgemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van het Orkest van het Groene
Hart op 7 januari 2019.

De voorzitter

De secretaris
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