
PRIVACY VERKLARING Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest 

Het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest hecht veel waarde aan de bescherming van  
persoonsgegevens en respecteert privacy. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens 
we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Wet- en regelgeving 
Het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee 
dat wij in ieder geval:  

• jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, dit doel en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

• verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

Als Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je 
persoonsgegevens. Indien je na het doorlezen van onze Privacyverklaring vragen hebt hierover kun je 
contact opnemen met het bestuur van het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest. 
 

Doeleinden 
Jouw persoonsgegevens worden door het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest verwerkt ten 
behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest 
zoals het houden van repetities, het geven van concerten, excursies, 
verenigingsbijeenkomsten, het medewerken aan concerten en festiviteiten van derden; 

• voor het versturen van informatie zoals nieuwsbrieven, facturen, repetitieroosters en 
uitnodigingen; 

• voor het maken van publiciteit voor de activiteiten van het NAS. 

 

Persoonsgegevens 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van je vragen, opslaan, 
verzamelen en verwerken: 

 persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-

mailadres; 

 persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum; 

 beeldmateriaal, waarop je mogelijk herkenbaar voorkomt, gemaakt tijdens activiteiten van 
het NAS, t.b.v. documentatie van de activiteiten van het NAS en eventueel te gebruiken voor 
publiciteit voor de activiteiten van het NAS; 

 Ten bate van het maken van meerdaagse (buitenlandse) concertreizen zullen tijdelijk extra 

gegevens worden gevraagd en bewaard, gedurende de periode 6 maanden vóór tot en met 6 

maanden ná de concertreis. 

  



Dit betreft: 

o Volledige naam, zoals die staat op je ID-bewijs; 

o Nummer van je ID-bewijs; 

o Gegevens over gezondheidsaspecten, voor zover relevant voor de reis, bijvoorbeeld 

dieeteisen; 

o Gegevens via welke een contactpersoon te bereiken is, naam, telefoonnummer. 

Wij gebruiken ook deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 

verkregen. 

 

Verstrekking van gegevens aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Verder zullen wij de door jou verstrekte 
gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen 
wij, indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft, je persoonsgegevens delen met andere 
organisaties van amateur-muziek evenementen. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde 
in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de 
intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten 
de EU. 
 

Bewaartermijn 
Het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest bewaart persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
Dit betekent dat persoonsgegevens maximaal 10 jaar na laatste gebruik worden bijgehouden en 
bewaard. Beeldmateriaal, waarop je beeld kan voorkomen, zal tot maximaal 5 jaar na het bestaan 
van het NAS bewaard blijven. 
 

Beveiliging 
Het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest heeft passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige 
verwerking. Hiertoe zijn de volgende maatregelen genomen: 

 Alle personen die namens het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest van jouw gegevens 
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

 Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 Persoonsgegevens zijn op de website van de vereniging uitsluitend toegankelijk op het alleen 
voor leden toegankelijke deel van de website.  

 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten; 

 De leden van het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest zijn geïnformeerd over het belang 
van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Rechten 
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van 
je ontvangen hebben. Hiertoe kun je contact met het bestuur van het Nieuwegeins Amateur 
Symfonieorkest opnemen. 
  



Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je 
hierover direct contact met het bestuur op te nemen. 
 

Wijziging privacyverklaring 
Het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging 
zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 oktober 2018. 
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Op de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering zal de meest recente versie worden gevoegd bij de vergaderstukken en 
worden geagendeerd. Eventueel door bestuur of leden gewenste wijzigingen zullen dan besproken 
worden. 


