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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 leden, deelnemers of andere geïnteresseerden. Wij
doen er alles aan om de privacy van personen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.
Indien je lid wordt van DSV, of om een andere reden persoonsgegevens aan DSV dient te
verstrekken, 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 leden:
1.

Welke gegevens verwerkt DSV en voor welk doel.
1.1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
1.1.1. voor-en achternaam, geboortedatum, geslacht
1.1.2. adresgegevens eventueel postadres
1.1.3. telefoonnummer(s),
1.1.4. e-mailadres(sen), bankrekeningnummer indien er sprake is van een
automatische incasso tbv het innen van de contributie en/of lesgeld (uitsluitend
in de online omgeving van de bank).
1.1.5. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie
zoals bv instrument in het orkest of instrument waarop gelesd wordt, spelend
in orkest en/of schoolorkest en/of slagwerkgroep, startdatum lidmaatschap.
1.2. DSV verwerkt de in sub 1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1.2.1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact
over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden
tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou
aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen
informatie,
1.2.2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen
van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van DSV
1.2.3. je naam wordt gebruikt om betalingen, bv. van de contributie, lesgeld,
trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
1.2.4. je geboortedatum in verband met de subsidieaanvraag bij de gemeente
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Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst
gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met DSV en je te informeren over de
ontwikkelingen van DSV
E-mail berichtgeving (opt-out):
DSV gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van DSV.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via het secretariaat,
info@harmoniedsv.nl.
Toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Omdat de door ons geregistreerde persoonsgegevens van leden noodzakelijk zijn om
met onze leden 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 het lidmaatschap of de deelname aan activiteiten van DSV.
DSV verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

2.

Bewaartermijnen
DSV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot
maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. 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.
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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;
4.4. 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 de ledenadministratie 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 de ledenadministratie.
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 onze ledenadministratie via info@harmoniedsv.nl.

6.

Toestemming voor publicatie van foto’s en video’s
DSV maakt foto’s en video’s om te laten zien waarmee wij bezig zijn. Opnames worden gemaakt
bij diverse activiteiten die onder verantwoording vallen van DSV. De leden kunnen dus zichtbaar
zijn op genoemde media tijdens deze activiteiten die geplaatst kunnen worden op: social media
(zoals Facebook/instagram), onze website, persbericht lokale media, onze nieuwsbrief,
donateurs flyer.
Via een digitaal formulier wordt elk lid de mogelijkheid geboden om aan te geven of DSV deze
media mag gebruiken voor genoemd doel. Te allen tijde kan de gemaakte keuze aangepast
worden.
Voor leden jonger dan 16 jaar loopt de toestemming via de ouder/verzorger.
Opmerking: De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van
ons, worden gemaakt en gepubliceerd. Het kan voorkomen dat anderen foto’s maken tijdens
activiteiten en die via de media delen. DSV heeft daar geen invloed op.
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7.

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

8.

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.

9.

Contactgegevens
Harmonie DSV
email: info@harmoniedsv.nl
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