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Privacy Policy 

 

Muziekvereniging Laurentius Voorschoten hecht veel waarde aan de bescherming van alle 

persoonsgegevens die aan haar worden toevertrouwd. In deze privacy policy vindt u een 

overzicht van hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd. 

Het spreekt voor zich dat wij als vereniging alles eraan doen om uw privacy te waarborgen 

en dat wij zorgvuldig zullen omgaan met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt 

heeft. Muziekvereniging Laurentius Voorschoten houdt zich daarom aan de toepasselijke 

wet- en regelgeving hieromtrent, in het bijzonder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving brengt in hoofdlijnen met zich mee dat wij: 

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, de doelen en soorten persoonsgegevens kunt u terugvinden in deze 

privacy policy; 

- de verwerking van het soort persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die 

minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt; 

- uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens; 

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 

van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt óf na expliciete toestemming van de 

persoon zelf; 

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren.  

Muziekvereniging Laurentius Voorschoten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het lezen van ons Privacy Policy vragen heeft over de 

verwerking van uw persoonsgegevens, nodigen wij u van harte uit om uw vragen hierover 

aan ons te stellen. De contactgegevens hiervoor kunt u vinden aan het einde van dit 

document.  
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Verwerking persoonsgegevens van de leden van de 

vereniging 

Welke gegevens: 

- Naam; 

- Adres; 

- Woonplaats; 

- Telefoonnummers; 

- E-mailadressen; 

- Geboortedatum; 

- Beeldmateriaal. 

Indien het lid minderjarig is, worden ook de volgende gegevens van de ouders/verzorgers 

verwerkt: 

- Naam; 

- Adres; 

- Woonplaats; 

- Telefoonnummers; 

- E-mailadressen; 

Ten behoeve van: 

- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst, hieronder valt onder andere: ·  

 - Het organiseren van individuele lessen; 

  - Het organiseren van repetities en optredens voor de orkesten; 

  - Het organiseren, informeren en benaderen voor (niet-muzikale) activiteiten van de  

    vereniging; 

  - Het beheer van de uniformen en instrumenten;  

  - Voor de promotie van onze club d.m.v. berichten op sociale media en websites; 

 - Administratieve doeleinden. 

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens: 

- De lidmaatschapsovereenkomst; 

- De bruikleenovereenkomst. 

Gedurende de periode: 

- Gedurende de periode van het lidmaatschap van de persoon; 

- De gegevens die relevant zijn voor de financiële administratie maximaal 7 jaar na afloop 

van het lidmaatschap; 

- Het beeldmateriaal dat is gemaakt zal ook na afloop van het lidmaatschap gebruikt worden.  
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Verwerking persoonsgegevens van 

docenten/instructeurs 

Welke gegevens: 

- Naam; 

- Adres; 

- Woonplaats; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Beeldmateriaal; 

- Bankgegevens. 

Ten behoeve van: 

- Het uitvoering geven aan de instructieovereenkomst, hieronder valt onder andere: 

  - Het organiseren van individuele lessen; 

  - Het organiseren van repetities en optredens voor de orkesten; 

  - Het organiseren, informeren en benaderen voor (niet-muzikale) activiteiten van de  

    vereniging; 

  - Voor de promotie van onze club d.m.v. berichten op sociale media en websites; 

  - Administratieve doeleinden. 

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens: 

- De instructieovereenkomst. 

Gedurende de periode: 

- Gedurende de looptijd van de instructieovereenkomst met de desbetreffende persoon; 

- De gegevens die relevant zijn voor de financiële administratie maximaal 7 jaar na afloop 

van het lidmaatschap. 
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Verwerking persoonsgegevens van opdrachtgevers 

Welke gegevens: 

- Naam; 

- Adres; 

- Woonplaats; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres. 

Ten behoeve van: 

- Communicatie omtrent de opdracht; 

- Het uitvoering geven aan een opdracht; 

- Administratieve doeleinden. 

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens: 

- De opdrachtovereenkomst. 

Gedurende de periode: 

- Minimaal gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst met de desbetreffende 

opdrachtgever, tot maximaal 5 naar na afloop van de overeenkomst; 

- De gegevens die relevant zijn voor de financiële administratie maximaal 7 jaar na afloop 

van het lidmaatschap. 
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Verwerking persoonsgegevens van donateurs en de 

leden van de club van 100 

Welke gegevens: 

- Naam; 

- Adres; 

- Woonplaats; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Beeldmateriaal. 

Ten behoeve van: 

- Het uitvoering geven aan de donateursovereenkomst, hieronder valt onder andere: 

 - Het organiseren, informeren en benaderen voor (niet-muzikale) activiteiten van de  

    vereniging; 

  - Voor de promotie van onze club d.m.v. berichten op sociale media en websites; 

  - Administratieve doeleinden. 

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens: 

- De donateursovereenkomst. 

Gedurende de periode: 

- Gedurende de looptijd van de donateursovereenkomst met de desbetreffende persoon; 

- De gegevens die relevant zijn voor de financiële administratie maximaal 7 jaar na afloop 

van het lidmaatschap. 
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Slotopmerkingen 

Gegevensverwerking ad-hoc 

In deze privacy policy staan alle gegevens genoemd die doorgaans nodig zijn voor de 

dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging. Het kan voorkomen dat wij om speciale 

redenen extra gegevens van u vragen en verwerken. Indien dit het geval is, zullen wij u op 

dat moment informeren over welke gegevens wij vragen, met welk doel wij deze gegevens 

vragen en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Zodoende bent u ook bij deze speciale 

verwerkingen op de hoogte van hetgeen van u wordt verwerkt en hoe dit wordt verwerkt. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons toevertrouwt kunnen wij aan derde partijen of personen 

verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven 

doeleinden. Hierbij valt te denken aan het delen van naam en telefoonnummers aan de 

leden onderling en gegevens die wij verstrekken aan vrijwilligers en instructeurs die 

verbonden zijn aan onze vereniging.  

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee wij geen 

(verwerkers)overeenkomst hebben gesloten. In een dergelijke overeenkomst wordt 

opgenomen welke gegevens worden gedeeld, voor welke periode deze gegevens mogen 

worden gebruikt, met welk doel deze gegevens mogen worden gebruikt en dat deze na 

afloop dienen te worden geretourneerd of vernietigd. Uitzondering hierop is wanneer wij 

wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen, en het daardoor voor ons ook toegestaan is om 

dit te doen, te denken valt hierbij aan een politieonderzoek. Tot slot delen wij ook uw 

gegevens buiten deze gevallen om indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. 

Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke 

toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Rechten omtrent uw gegevens 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op inzage, rectificatie of 

verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Daarnaast kunt u 

uw bezwaren aan ons kenbaar maken over de verwerking van uw persoonsgegevens door 

ons of door diegene die wij daartoe toestemming hebben gegeven. 

Niemand mag zomaar persoonsgegevens (dus ook geen foto- of videomateriaal) van een 

ander op internet publiceren. Dit mag in principe alleen als deze persoon hiervoor 

toestemming heeft gegeven. Mensen hebben ook het recht om hun toestemming hiervoor op 

een later moment in te trekken. Wij hebben echter geen invloed op hetgeen van onze leden 

gepubliceerd wordt door derden. Derhalve heeft het intrekken van de toestemming geen 

effect op hetgeen door een derde is gepubliceerd. 
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Klachten 

Mocht u het oneens zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u 

vriendelijk om hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zijn altijd bereid om te 

luisteren naar uw bezwaren en zullen ernaar streven om tot een oplossing te komen waarbij 

iedereen tevreden is. Mocht het zo zijn dat wij niet tot een oplossing komen, dan staat het u 

vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de 

toezichthoudende en handhavende autoriteit van de Algemene Verordening 

Persoonsgegevens (AVG) 

Vragen 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent deze privacy policy of ons beleid omtrent 

persoonsgegevens in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op. 

Contactgegevens 

Muziekvereniging Laurentius Voorschoten 

Postbus 33 

2250 AA Voorschoten 

info@laurentiusvoorschoten.nl 

mailto:info@laurentiusvoorschoten.nl

