Privacybeleid
Muziekvereniging TAVENU/KAPH
Muziekvereniging TAVENU/KAPH hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit document verstrekt heldere en transparante informatie over hoe de vereniging omgaat met die
persoonsgegevens.
TAVENU/KAPH is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, doet er alles aan om daarbij
de privacy van alle betrokkenen te waarborgen, en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
TAVENU/KAPH houdt zich te allen tijde aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat TAVENU/KAPH in ieder geval:
▪ persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
zoals beschreven in dit privacybeleid;
▪ verwerking van persoonsgegevens beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
▪ vraagt om uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene als deze nodig is voor de verwerking van
persoonsgegevens;
▪ passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de beveiliging van
persoonsgegevens te waarborgen;
▪ geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt;
▪ op de hoogte is van de rechten van betrokkenen rondom persoonsgegevens en deze rechten
respecteert.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
De verenigingsleden van TAVENU/KAPH zijn natuurlijke personen.
Persoonsgegevens van deze leden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:
▪ Informatieverstrekking met gerichte contacten en/of nieuwsbrieven
▪ Ledenadministratie
▪ Contributieheffing
▪ Uitnodigingen voor bijeenkomsten
Voor deze doelen kan TAVENU/KAPH de volgende gegevens vragen:
▪ Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam
▪ Geboortedatum
▪ Adres / Postcode / Woonplaats
▪ Telefoonnummer / E-mailadres
▪ Bankgegevens (rekeningnummer en tenaamstelling)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.
De persoonsgegevens van leden worden geregistreerd en opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
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Verwerking van persoonsgegevens van donateurs, begunstigers en geïnteresseerden
Van personen die TAVENU/KAPH steunen met financiële bijdragen of geïnteresseerd zijn in onze
activiteiten worden gegevens verkregen voor zover die nodig zijn informatie en administratieve afhandeling
mogelijk te maken.
De gegevens van deze deelnemers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:
▪ Informatieverstrekking met gerichte contacten en/of nieuwsbrieven
▪ Inning van financiële bijdragen, administratieve afhandeling
Voor deze doelen kan TAVENU/KAPH de volgende gegevens vragen:
▪ Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam
▪ Adres / Postcode / Woonplaats / E-mailadres (naar keuze)
▪ Bankgegevens (rekeningnummer en tenaamstelling)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmelding als begunstiger of een verzoek om informatie.
De persoonsgegevens van de deelnemers worden geregistreerd en opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) tijdens de periode van begunstiging en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de activiteiten
Van personen die geen lid zijn van TAVENU/KAPH en deelnemen aan onze activiteiten worden gegevens
verkregen voor zover die nodig zijn om deelname en administratieve afhandeling mogelijk te maken.
De gegevens van deze deelnemers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:
▪ Informatieverstrekking met gerichte contacten en/of nieuwsbrieven
▪ Inning van financiële bijdragen, administratieve afhandeling
Voor de bovengenoemde doelen kan TAVENU/KAPH de volgende gegevens vragen:
▪ Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam
▪ Adres / Postcode / Woonplaats / Telefoonnummer / E-mailadres (naar keuze)
▪ Bankgegevens (rekeningnummer en tenaamstelling)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmelding voor deelname aan de activiteit.
De persoonsgegevens van de deelnemers worden geregistreerd en opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van de activiteit en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers, dirigent, instructeur
Van personen die als opdrachtgever ofwel als opdrachtnemer van TAVENU/KAPH optreden worden
gegevens verkregen die nodig zijn voor de opdracht of levering.
De gegevens van deze deelnemers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:
▪ Communicatie over de uitvoering van opdracht of levering
▪ Informatieverstrekking met gerichte contacten en/of nieuwsbrieven
▪ Inning en betaling van financiële bijdragen
▪ Facturering en administratieve afhandeling
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Voor deze doelen kan TAVENU/KAPH de volgende gegevens vragen:
▪ Organisatie namens welke de persoon optreedt
▪ Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam
▪ Adres / Postcode / Woonplaats
▪ E-mailadres (naar keuze)
▪ Bankgegevens (rekeningnummer en tenaamstelling)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aangegane overeenkomst.
De persoonsgegevens van deze personen worden geregistreerd en opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) tijdens de periode van begunstiging en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van voormalige leden, deelnemers en relaties
TAVENU/KAPH blijft na beëindiging van het lidmaatschap graag in contact met oud-leden, en na afloop van
activiteiten met de deelnemers. Ook houdt de vereniging graag contact met verschillende relaties waarmee
ze op verschillende manieren en momenten te maken heeft gehad.
Persoonsgegevens van deze personen worden verwerkt ten behoeve van het volgende doel:
▪ Informatieverstrekking met gerichte contacten en/of nieuwsbrieven;
Voor dit doel kan TAVENU/KAPH de volgende gegevens vragen:
▪ Indien van toepassing organisatie namens welke de persoon optreedt
▪ Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam
▪ Adres / Postcode / Woonplaats / Telefoonnummer / E-mailadres (naar keuze)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is verkregen toestemming om de geregistreerde adresgegevens te
gebruiken om in contact te blijven.
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De persoonsgegevens worden dan uit de registratie
verwijderd.

Toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Omdat de door TAVENU/KAPH geregistreerde persoonsgegevens noodzakelijk zijn om met leden en overige
relaties te communiceren en de verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, is het registreren van deze
gegevens rechtmatig volgens AVG artikel 6 lid 1f , en is voor het registreren van deze gegevens geen
specifieke toestemming nodig van de betrokkene, als bedoeld in AVG artikel 6 lid 1a.
TAVENU/KAPH gaat ervan uit dat betrokkenen, door het verstrekken van persoonsgegevens in het kader
van het lidmaatschap of aanmelding voor een activiteit, geen bezwaar hebben tegen registratie en gebruik
voor de genoemde doeleinden. Op de gebruikte documenten, formulieren en dergelijke wordt dit kenbaar
gemaakt, onder verwijzing naar dit privacybeleid.
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Verstrekking aan derden
TAVENU/KAPH verstrekt de door haar beheerde persoonsgegevens niet aan derden, tenzij daarvoor
schriftelijk dan wel via een e-mailbericht toestemming is gegeven.
Een uitzondering geldt indien TAVENU/KAPH wettelijk verplicht is gegevens door te geven. Betrokkenen
worden daarover geïnformeerd, tenzij dit wettelijk verboden is.

Beeldrecht
Van onze activiteiten worden in voorkomende gevallen foto’s, beeld- en/of geluidsregistraties gemaakt.
Bij de aanmelding voor het lidmaatschap of bij deelname aan activiteiten geeft het lid of de deelnemer
toestemming deze opnamen te gebruiken bij publiciteitsuitingen van de vereniging.
Op de gebruikte documenten, formulieren en dergelijke wordt dit duidelijk gemaakt, onder verwijzing naar
dit privacybeleid.

Minderjarigen
Persoonsgegevens van minderjarigen worden verwerkt na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Bewaartermijn
TAVENU/KAPH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
TAVENU/KAPH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
▪ Alle personen die namens TAVENU/KAPH van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan;
▪ Bestuursleden en vrijwilligers die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben hun computer
beveiligd met een wachtwoord, zodat onbevoegden geen kennis kunnen nemen van deze informatie;
▪ TAVENU/KAPH maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten
▪ Bestuursleden, leden en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot
vernietiging, verlies, wijziging, verstrekking of toegangsverlening tot doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte gegevens.
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TAVENU/KAPH heeft de beveiliging gericht op voorkomen van datalekken. Wanneer zich desondanks een
datalek voordoet, wordt voor de informatieverstrekking hierover aan de betrokkenen en aan de Autoriteit
Persoonsgegevens gehandeld overeenkomstig de AVG.

Rechten met betrekking tot uw gegevens
Betrokkenen hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die
TAVENU/KAPH van hen heeft ontvangen.
Betrokkenen hebben het recht om de door hen verstrekte gegevens door TAVENU/KAPH te laten
overdragen aan henzelf of, in hun opdracht, direct aan een andere partij. Zij dienen zich te legitimeren
alvorens gehoor wordt gegeven aan een dergelijk verzoek.

Klachten
Als een betrokkene een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, wordt gevraagd hierover
direct contact op te nemen met het secretariaat van TAVENU/KAPH.
Betrokkenen hebben te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid van TAVENU/KAPH of over de verwerking van
persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met het secretariaat.

Contactgegevens
Muziekvereniging TAVENU/KAPH
M.A.J. Wanders-Stolk, secretaris
Klarenburg 361, 1068 XX Amsterdam
Telefoon 06 22 82 97 03
E-mail info@tavenukaph.nl
Website www.tavenukaph.nl
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