Toonkunst Bussum hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en
vrienden. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
Toonkunst Bussum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent het volgende:
• Wij verwerken de persoonsgegevens van de leden in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt; het type persoonsgegevens en de doelen waarvoor wij ze gebruiken zijn beschreven in
deze privacyverklaring
• Verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
• Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
• Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij wijzen u daarop en
respecteren deze.

Toonkunst Bussum is een muziekvereniging voor koor en orkest. Persoonsgegevens van verenigingsleden
worden door Toonkunst Bussum uitsluitend verwerkt en gebruikt voor de ledenadministratie,
contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten en activiteiten.
De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.
Bankrekeningnummers zijn als tegenrekening wel bij ons bekend, maar worden niet door ons verwerkt of
opgeslagen. Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Toonkunst Bussum de volgende
persoonsgegevens:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Alleen bij deelnemers Jeugdstrijkorkest: Geboortedatum
Deze persoonsgegevens worden verspreid onder de leden in de vorm van een ledenlijst. Doel hiervan is dat
de leden elkaar ook onderling weten te vinden.
Wij vragen u toestemming om de bovenstaande persoonsgegevens te delen met de leden van de
vereniging. Hierbij moet worden opgemerkt dat eenmaal verspreide gegevens niet meer door ons kunnen
worden teruggehaald en deze gegevens in het verleden meermalen onder de leden zijn verspreid. Indien
hier geen toestemming voor wordt verleend zal de ledenlijst in vervolg zonder uw gegevens verspreid
worden. Nieuwe leden verlenen hier toestemming voor middels het aanmeldingsformulier. Bestaande
leden krijgen hiervoor een formulier toegestuurd.
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Beeldmateriaal valt voor de wet onder de herleidbare persoonsgegevens. Daarom vragen wij de leden toestemming om
hen te mogen fotograferen en filmen en deze foto’s en opnames te gebruiken voor communicatie- en
promotiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters etc.).
Nieuwe leden verlenen hier toestemming voor middels het aanmeldingsformulier. Bestaande leden krijgen
hiervoor een formulier toegestuurd.

Toonkunst Bussum heeft ook een jeugdstrijkorkest, Het Wladimir Consort. Wij verwerken
persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen indien daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Dat geldt ook voor het
gebruik van beeldmateriaal.
Voor het overige gelden dezelfde regels en afspraken als voor de volwassen leden.

Toonkunst Bussum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Uw persoonsgegevens worden door Toonkunst Bussum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de looptijd van het lidmaatschap. Daarna worden de gegevens uitsluitend bewaard
t.b.v. reünies en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. In geval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis
van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Onze website gebruikt geen cookies. Er worden geen gegevens van bezoekers van de website opgeslagen
of verwerkt.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen.

Als Toonkunst Bussum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van onze privacyverklaring of in algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
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