
Privacy beleid van Muziekvereniging Amicitia 

 

Muziekvereniging Amicitia hecht veel waarde aan de privacy van onze leden. We zullen dan 
ook zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan. 
 
De gegevens die we verzamelen van onze leden t.b.v. de ledenadministratie zijn: 
 

 NAW gegevens 

 Telefoonnummer en emailadres  

 Geslacht 

 Geboortedatum 

 Aanvang lidmaatschap 

 Diplomagegevens 

 Aanvang plus einde bestuursperiode(n) incl. beklede functie(s) 

 Rekeningnummer (t.b.v. innen contributie) 
 

 
 
Wat doen we met deze gegevens 
Deze gegevens worden gebruikt voor de interne communicatie aangaande de activiteiten 
van Muziekvereniging Amicitia. 
 
Delen van gegevens 
Muziekvereniging Amicitia verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig 
is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. Ze worden slechts 
verstrekt nadat er een verwerkersovereenkomst is met de desbetreffende partij. 
 
Bewaartermijn  
Bij het opzeggen van het lidmaatschap zullen de persoonsgegevens bewaard worden tot het 
moment van overlijden. Dit voor een eventueel te houden reünie. 
De gegevens in de financiële administratie hebben een bewaartermijn van 7 jaar. Hierna 
zullen deze worden vernietigd. 
 
Het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens 
Ieder (oud)lid heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, aan te passen of 
deze te laten verwijderen. Tevens bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het 
overdragen van gegevens aan derden. 
Dit kan alleen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het secretariaat: 
amicitiageesteren@gmail.com. Muziekvereniging Amicitia zal dan zo spoedig mogelijk, 
maximaal binnen 8 weken, hierop reageren. 
 
Gebruik van beeldmateriaal 
Tijdens activiteiten van Muziekvereniging Amicitia kan er beeldmateriaal gemaakt worden. 
Deze kunnen online verspreidt worden.  
Beeldmateriaal van leden jonger dan 16 jaar, zal alleen na toestemming van 
ouder/verzorger, verspreidt worden. 
Alle leden hebben hiervoor een toestemmingsformulier gehad en aangegeven of zij hier wel 
of niet mee akkoord gaan. 
Mocht dit later aangepast dienen te worden dan dient men zich te wenden tot het 
secretariaat: amicitiageesteren@gmail.com.  
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Datalek 
Bij Muziekvereniging Amicitia zijn de personen die met uw gegevens werken op de hoogte 
van wat een datalek inhoudt. Doet er zich een datalek voor dan dient dit onmiddellijk intern 
gemeld te worden. De melding zal gedaan moeten worden bij één van de bestuursleden. 
Zij zijn op de hoogte hoe hier adequaat mee om hiermee om te gaan. 
 
Klachten/opmerkingen 
Hebt u klachten of opmerkingen omtrent onze privacy policy, dan kunt u terecht bij één van 
de bestuursleden. Zij kunnen dan kijken hoe we deze gaan behandelen. 
Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder: De Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is via onderstaande link te bereiken: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
 
Contact 
Muziekvereniging Amicitia 
p/a Patrijsstraat 21 
7161 JJ Neede 
amicitiageesteren@gmail.com  
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