PRIVACY VERKLARING MUZIEKVERENIGING VIRIBUS UNITIS TE WILNIS
Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van mei 2018.

Contactgegevens:
Muziekvereniging Viribus Unitis
Pieter Joostenlaan 1
3648 XR Wilnis
KvK nummer 40477743
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MUZIEKVERENIGING
VIRIBUS UNITIS te WILNIS (hierna: “VU”) verwerkt van haar leden, donateurs en Club van
100 members.
Indien u lid wordt van VU, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan
VU verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit
Privacybeleid te laten verwerken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Leden:
Donateurs / Club van 100 members:
Voor- en achternaam
Voor- en achternaam
Adres
Adres
Postcode/woonplaats
Postcode/woonplaats
E-mailadres
E-mailadres
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Geboortedatum
Telefoonnummer
Geslacht
Bankrekeningnummer
Lengte lidmaatschap (aantal jaren muzikant)
Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze vereniging zoals bv social
media accounts.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Persoonsgegevens van leden onder de 16 jaar zullen alleen verwerkt worden, als er toestemming is gegeven door een ouder of voogd.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
- Het afhandelen van de contributie
- Het afhandelen van donaties Donateurs & Club van 100
- Het verstrekken van informatie aan leden
- Het op de hoogte houden van geplande activiteiten middels nieuwsbrieven

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Bewaartermijnen:
Viribus Unitis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
De persoonsgegevens van oud-leden zullen bewaard worden, zodat wij deze leden later
alsnog kunnen benaderen voor o.a. invallen bij het orkest, mits het oud-lid hier geen bezwaar tegen heeft.
De persoonsgegevens van Donateurs en leden van de Club van 100 zullen na stopzetting
direct verwijderd worden.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Viribus Unitis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dan uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen
van misbruik, neem dan contact met ons op via mail@viribusunitis.nl.
Meldplicht datalekken:
Sinds 2016 geldt de meldplicht datalekken. Bij een ernstig datalek zijn wij verplicht om dit
direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de nieuwe privacywet AVG
moeten wij ieder datalek binnen onze vereniging registreren en overleggen aan de Autoriteit
Persoonsgegevens als erom gevraagd wordt. Een datalek zullen wij ook altijd melden aan de
betrokkenen – de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt of gewijzigd.
Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:
• Via de ledenadministratie van VU kan een verzoek worden ingediend om de eigen
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VU zal uw
verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
• Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als hierboven bedoeld, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
• Indien u klachten heeft over de wijze waarop VU uw persoonsgegevens verwerkt of
uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionarisgegevensbescherming.
• Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie mail@viribus.nl.
Wijzigingen in het privacy beleid:
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op onze website vindt u
altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze
waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u
daarvan per e-mail of post op de hoogte.

