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donateurs

privacy beleid van Harmonie DSV Warmenhuizen
Harmonie DSV Warmenhuizen (hierna: “DSV” ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens
die DSV verwerkt van haar donateurs. Wij doen er alles aan om de privacy van personen te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Indien je donateur wordt van DSV, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in
lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en zo
nodig te bewaren voor je eigen administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs:
1.

Welke gegevens verwerkt DSV en voor welk doel.
1.1. In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
1.1.1. bankrekeningnummer (optioneel)
1.1.2. voorletters, naam (optioneel)
1.1.3. adresgegevens (optioneel)
1.1.4. elke donateur krijgt een uniek nummer
Donaties lopen doorgaans door een bijdrage over te maken op de bankrekening. Indien
gewenst kan de donateur zijn Postcode met huisnummer als omschrijving meegeven.
Donaties mogen ook contant en volledig anoniem gedaan worden.
1.2.

DSV verwerkt de in sub 1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Naam en adres worden gebruikt om:
● de donateur uit te nodigen bij concert/optreden;
● de donateur uit te nodigen opnieuw donateur te worden voor het nieuwe
donateurs jaar.
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1.3.
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Toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Omdat de door ons geregistreerde persoonsgegevens van donateurs noodzakelijk zijn
om met onze donateurs te communiceren en onze activiteiten te kunnen uitvoeren, is
het registreren van deze gegevens rechtmatig volgens artikel 6 lid 1 onder f van de AVG,
en hoeven wij voor het registreren van deze gegevens geen specifieke toestemming te
hebben van de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a van de AVG. Daarom
gaan wij er vanuit dat deze personen door het verstrekken van hun persoonsgegevens ,
er geen bezwaar tegen hebben dat wij deze persoonsgegevens registreren en gebruiken,
uiteraard uitsluitend voor zover het de in dit privacybeleid genoemde persoonlijke
gegevens betreft en voor de hiervoor genoemde doeleinden. Wanneer iemand bij de
informatieverstrekking aan DSV aangeeft dat hij/zij niet wenst dat zijn/haar
persoonsgegevens worden geregistreerd, zullen wij dat niet doen. De betrokkene moet
er dan wel rekening mee houden dat het ontbreken van door ons benodigde informatie
gevolgen kan hebben voor de onder 1.2.1.1 en 1.2.1.2 genoemde doelen.

2.

Bewaartermijnen
DSV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het donateurschap en
tot maximaal één jaar na afloop van dit donateurschap. Daarna in de financiële administratie
voor maximaal zeven jaar (wettelijke bewaartermijn). Aansluitend worden de
persoonsgegevens vernietigd.

3.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken de door ons geregistreerde persoonsgegevens niet aan derden. Wanneer DSV
een wettelijke verplichting heeft om persoonsgegevens door te geven aan een andere partij,
geldt het bovenstaande niet, en zullen wij de gevraagde informatie verstrekken.
Tenzij dit wettelijk verboden is, dan zullen we de betrokkene daarover in voorkomende gevallen
informeren. Verder kunnen wij persoonsgegevens delen met derden nadat de betrokkenen ons
daarvoor schriftelijk dan wel via een e-mail toestemming hebben gegeven.

4.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
4.1. Alle personen die namens DSV van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;
4.2. Alle personen die namens DSV die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben hun
computer beveiligd met een wachtwoord, zodat onbevoegden geen kennis kunnen
nemen van deze informatie;
4.3. DSV maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
of technische incidenten;
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4.4.
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Alle personen die namens DSV van persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn
geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

5.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1. Via het secretariaat van DSV kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te
zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. DSV zal je verzoek in behandeling
nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens
als bedoeld in artikel 1, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.
5.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop DSV je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met een lid van het dagelijks bestuur.
5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht
aan het secretariaat via info@harmoniedsv.nl.

6.

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

7.

Datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot
de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Onze
beveiliging is er op gericht om datalekken te voorkomen. Wanneer zich desondanks een datalek
voordoet, zullen wij voor wat betreft de informatieverstrekking hierover aan de betrokkenen en
de Autoriteit Persoonsgegevens handelen overeenkomstig de AVG.

8.

Contactgegevens
Harmonie DSV
het secretariaat
email: info@harmoniedsv.nl
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