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Privacy protocol Fanfare “Overwinning Na Strijd” (O.N.S.) uit Nieuwendijk 

 

Artikel 1 Reikwijdte en doelstelling van het protocol 

1. Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens de vereniging worden 

verwerkt. 

2. Dit protocol heeft tot doel: 

a. De persoonlijke levenssfeer van dirigenten, leden, vrienden, donateurs, oud-leden, relaties of 

andere personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te beschermen tegen misbruik 

van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens; 

b. Te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel 

waarvoor ze verkregen zijn; 

c. De privacy rechten van de personen van wie gegevens worden verwerkt te waarborgen. 

 

Artikel 2 Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

De verwerking geschiedt slechts ten behoeve van: 

a. Het organiseren (van zaken rondom) repetities, concerten of andere activiteiten van de vereniging; 

b. Het bijhouden van een juiste en actuele ledenadministratie, lijst van oud-leden, vrienden en 

relaties van de vereniging; 

c. Het vastleggen en innen van contributies en donaties; 

d. Het promoten van activiteiten van de vereniging; 

e. Het onderhouden en reviseren van instrumenten; 

f. Het vastleggen van afspraken met dirigenten en het betalen van facturen; 

g. Het vastleggen van afspraken met sponsoren of adverteerders en het innen van bijdragen; 

h. Het voeren van een goede financiële administratie. 

 

Artikel 3 Verwerking van gegevens 

Van dirigenten, leden, ouder(s)/ verzorger(s)/ wettelijk vertegenwoordiger(s) van minderjarige leden, 

vrienden, oud-leden, donateurs, relaties of huurders worden maximaal de volgende gegevens, zoals 

bedoelde in artikel 1.1, verwerkt: 

a. Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens (zoals e-mailadres); 
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b. Duur van lidmaatschap; 

c. Financiële gegevens benodigd voor het vastleggen en innen van contributies, bijdragen of 

vergoedingen; 

d. Financiële gegevens benodigd voor het vastleggen en innen van de huur; 

e. Beeldmateriaal (foto’s en video’s) al dan niet t.b.v. publicatie; 

f. Financiële gegevens benodigd voor het betalen van facturen. 

 

Artikel 4 Wijze van verwerking gegevens 

De persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan/ verwerkt door personen die de functies bekleden die 

zijn opgenomen in een overzicht vrijwilligers/ functies daartoe. Wanneer de gegevens door deze personen 

verder worden verstrekt, toetsen zij het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt en wijzen zij de 

ontvanger op de vertrouwelijkheid van deze gegevens. 

 

 

Artikel 5 Beveiliging en geheimhouding 

1. Het bestuur draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkomen 

van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, 

rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend 

beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen 

gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en 

verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

2. Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal de secretaris c.q. 

beheerder via een codering- en wachtwoordbeveiliging de verschillende functionarissen toegang 

geven tot bepaalde gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar 

gelang hun werkzaamheden dit vereisen. 

3. Een ieder die structureel betrokken is bij de uitvoering van dit protocol en daarbij de beschikking 

krijgt over persoonsgegevens waarvan het een vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan 

vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze personen zullen een 

geheimhoudingsverklaring daartoe ondertekenen. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift 

hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit protocol de noodzaak tot 

bekendmaking voortvloeit. 

 

 

Artikel 6 Toestemming 

De verwerking van de gegevens die plaatsvindt op de grondslag toestemming, wordt direct beëindigd zodra 

diegene de toestemming heeft ingetrokken. 

 

Artikel 7 Minderjarigen 

De persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) worden alleen gebruikt en verwerkt 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. Op het moment dat het lid de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, blijft de toestemming 

inhoudelijk gelijk. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het eventueel wijzigen van door de ouder, verzorger 

of wettelijk vertegenwoordiger gegeven toestemming. Hiervoor kan het lid zich melden bij het bestuur. 
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Artikel 8 Klachten 

1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit protocol niet door de vereniging 

worden nageleefd, dient hij zich te wenden tot de voorzitter van het bestuur. 

2. Indien de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem acceptabel resultaat, 

kan hij zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

Artikel 9 Overige rechten van betrokkenen 

1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben betrokkenen de volgende 

rechten: 

a. Recht op inzage; 

b. Recht op informatie; 

c. Recht van correctie; 

d. Recht van beperking van de verwerking; 

e. Recht van vergetelheid (wissen); 

f. Recht van verzet; 

g. Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen; 

h. Recht op data portabiliteit. 

2. Wanneer iemand een beroep wil doen op één van deze rechten dient hij/ zijn zich te wenden tot de 

voorzitter of de secretaris van het bestuur. 

3. Een beroep op één van deze rechten zal worden afgehandeld conform het bepaalde daarover in de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Dit protocol kan worden aangehaald als Privacy Protocol Fanfare “Overwinning Na Strijd”(O.N.S.) 

versie 2. 

2. Dit protocol treedt in werking op 31 oktober 2019. 


