CMV DE BAZUIN

PRIVACYVERKLARING
CHRISTELIJKE MUZIEKVERENIGING DE BAZUIN MEPPEL
| www.bazuinmeppel.nl | info@bazuinmeppel.nl |

PRIVACYVERKLARING
Wij, Christelijke Muziekvereniging De Bazuin, respecteren de privacy van onze leden en de privacy van
bezoekers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
CMV De Bazuin zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en zal daarom zorgvuldig omgaan met
uw gegevens. CMV De Bazuin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat CMV De
Bazuin in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- uw uitdrukkelijke toestemming zal vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als CMV De Bazuin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons
wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
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VERWERKING PERSOONSGEGEVENS VAN VERENIGINGSLEDEN
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door CMV De Bazuin verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstellingen:
- administratieve doeleinde;
- het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst, waaronder contributieheffing en
informatieverstrekking.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst tussen CMV De Bazuin en
verenigingslid.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan CMV De Bazuin de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- naam;
- adres [straatnaam, postcode, plaats];
- woonplaats;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- geboortedatum;
- bankrekeningnummer.
Uw persoonsgegevens worden door CMV De Bazuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerkingen voor de periode:
- gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in financiële administratie voor maximaal 7
jaar.

PRIVACYVERKLARING CMV DE BAZUIN

!2

CMV DE BAZUIN

PRIVACYVERKLARING

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS VAN DONATEURS
Persoonsgegevens van donateurs worden door CMV De Bazuin verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstellingen:
- administratieve doeleinde;
- het uitvoering geven aan de donateursovereenkomst, waaronder informatieverstrekking.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de donateursovereenkomst tussen CMV De Bazuin en de
donateur.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan CMV De Bazuin de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- naam;
- adres [straatnaam, postcode, plaats];
- woonplaats;
- telefoonnummer;
- e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door CMV De Bazuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerkingen voor de periode:
- gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in administratie voor maximaal 5 jaar.
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VERWERKING PERSOONSGEGEVENS O.B.V. CONTACTFORMULIER WEBSITE
Gegevens van personen die contact opnemen via het contactformulier van de website worden door CMV
De Bazuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- administratieve doeleinde.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het versturen van een ingevuld contactformulier op de website.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan CMV De Bazuin de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- naam;
- telefoonnummer;
- e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door CMV De Bazuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerkingen voor de periode:
- gedurende het noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
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VERWERKING PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN IN LOONDIENST
Persoonsgegevens van personen in loondienst bij de vereniging worden door CMV De Bazuin verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstellingen:
- administratieve doeleinde;
- het uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst tussen CMV De Bazuin en de persoon
in loondienst bij de vereniging.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan CMV De Bazuin de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- naam;
- adres [straatnaam, postcode, plaats];
- woonplaats;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- geboortedatum;
- salarisgegevens;
- kopie ID;
- BSN-gegevens;
- bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door CMV De Bazuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerkingen voor de periode:
- gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in financiële administratie voor maximaal 7
jaar.
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VERSTREKKING AAN DERDEN
CMV De Bazuin kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is ter uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden.
CMV De Bazuin zal uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan andere partijen waarmee zij geen
verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen [verwerkers] maken wij hierin uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal CMV De Bazuin
uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Daarnaast kan CMV De Bazuin uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien u de vereniging hier
schriftelijke toestemming voor geeft.
BINNEN DE EU
CMV De Bazuin verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke niet gevestigd zijn in de Europese
Unie.
MINDERJARIGEN
CMV De Bazuin verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen [personen jonger dan 16
jaar] indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijk
vertegenwoordiger.
BEVEILIGING
CMV De Bazuin heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verkrijging. In die zin heeft CMV De Bazuin de
volgende maatregelen getroffen:
- alle personen die namens CMV De Bazuin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan;
- CMV De Bazuin hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- CMV De Bazuin maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- CMV De Bazuin test en evalueert regelmatig deze maatregelen;
- de personen die kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van
bescherming van persoonsgegevens.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben
ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door
een verwerker. Ook heeft u 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.
Mocht CMV De Bazuin uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
GEBRUIK VAN COOKIES
CMV De Bazuin maakt geen gebruik van cookies op de website [https://www.bazuinmeppel.nl].
KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen. CMV De Bazuin zal ten alle tijde zoeken naar een passende oplossing.
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VRAGEN
Mocht u naar aanleiding van de Privacyverklaring van CMV De Bazuin vragen of opmerkingen hebben, dan
kunt u contact met ons opnemen.
CONTACT
Christelijke Muziekvereniging De Bazuin
Vledderstraat 3A
7941 LC MEPPEL
Verenigingsgebouw De Triangel [onderdeel van Cultureel Centrum De Plataan]
Vledderstraat 3A MEPPEL
e-mail: info@bazuinmeppel.nl
06 53 94 90 36 | Penningmeester
06 31 04 37 36 | Secretaris
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