R.K. Muziekvereniging De Scheldezonen
Hoogerheide

Privacy regeling
1.

Op basis van 1 van de 6 grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de RK
Muziekvereniging De Scheldezonen het recht om persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt op basis van
Toestemming, waarbij aan een aantal specifieke eisen moet worden voldaan:
a. Vrijelijk gegeven: niemand mag onder druk gezet worden om toestemming te geven
b. Ondubbelzinnig: er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling. Er mag niet uit gegaan worden van het
principe “wie zwijgt, stemt toe”. Het gebruik van tevoren aangevinkte vakjes is dus niet toegestaan.
c. Specifiek: een gegeven toestemming geldt steeds voor een specifieke verwerking en specifiek doel.
d. Geïnformeerd gegeven. De leden moeten geïnformeerd worden over:
i.
Het doel van elke verwerking waarvoor toestemming wordt gevraagd
ii.
Welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt
iii.
Het recht dat leden hebben om toestemming weer in te trekken

Gegevens
2.

3.
4.

5.

Van de volgende groepen worden gegevens bij gehouden:
a. Leden
b. Ere-leden
c. Instructeurs en dirigenten
In principe worden geen bijzondere gegevens opgeslagen. Indien dit bij wijze van uitzondering wel zou gebeuren, wordt
voor het gebruik hiervan expliciet toestemming gevraagd aan betrokkenen.
Rechten. Alle personen waarvan de RK Muziekvereniging De Scheldezonen gegevens opslaat en gebruikt hebben het
recht op:
a. Inzage van de gegevens
b. Wijziging van de gegevens
c. Verwijdering van de gegevens, dit houdt wel in, dat de relatie met de vereniging onder druk kan komen te staan
d. Kennis, op welke wijze de gegevens worden gebruikt
Om de in punt 4 genoemde rechten te kunnen uitoefenen, dient men zich te wenden tot de secretaris
(info@descheldezonen.nl)

Overzicht
6.

7.

8.

Leden en ere-leden. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de gegevens die in de ledenlijst van de vereniging
worden bij gehouden. Deze bijlage zal worden gebruikt voor het verkrijgen van toestemming van het gebruik bij
aanmelding als lid. Een aantal gegevens zijn noodzakelijk om lid te kunnen zijn. Het niet ter beschikking (willen) stellen
houdt een beëindiging van het lidmaatschap in.
Een deel van deze gegevens wordt ter beschikking gesteld aan:
a. 1 maal per jaar aan de functionaris van de gemeente Woensdrecht die deze gegevens nodig heeft ter beoordeling
van de subsidie-aanvragen en -vaststelling;
b. 1 maal per jaar aan de Brabantse Bond voor Muziekverenigingen ter vaststelling van de verschuldigde contributie;
c. Aan de afdelingscoördinatoren en de muziekcommissie ten behoeve van het functioneren en organiseren van de
afdelingen
Bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging worden de persoonsgegevens verwijderd.

BIJLAGE bij de privacy-regeling van RK Muziekvereniging De Scheldezonen te Hoogerheide
Door aanmelding als lid van RK Muziekvereniging de Scheldezonen ga ik ermee akkoord, dat van mij de volgende
gegevens worden vastgelegd:
Op de ledenlijst:

Gebruik

J/N (ja/nee)

Naam, inclusief tussenvoegsel

1

J/N

Voornaam

1

J/N

Adres, Postcode, Woonplaats

1

J/N

Geboortedatum

3

J/N

Telefoonnummer en/of mobiel nummer

2

J/N

E-mailadres

6

J/N

M/V

7

J/N

Instrument

4

J/N

Afdeling

1

J/N

Lid sinds

5

J/N

IBAN- rekeningnummer

8

J/N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Noodzakelijk voor lidmaatschap
Minimaal één van beiden, van belang voor communicatie
Vaststelling jeugdlid of niet, ten behoeve van subsidie-aanvraag en bondscontributie
Bijhouden instrumentenadministratie en bezetting, muziekcommissie, instrumentenbeheerder
Jubilea, aanvragen van bondsspeldjes en oorkondes
Indien van toepassing
Ten behoeve van de benodigde uniformen, beheerder kleding
Ten behoeve van de financiële administratie

De ledenlijst wordt bijgehouden door de secretaris en een afgeleide daarvan door de penningmeester ten behoeve
van het opstellen van de begroting, de jaarrekening, het aanvragen van subsidie en het innen van de contributies.
Datum:
Naam:





Handtekening (zie toelichting):

Indien jonger dan 12 jaar: handtekening ouder/verzorger
12 – 16 jaar: handtekening lid èn ouder/verzorger
Vanaf 16 jaar: handtekening alleen van het lid

