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Algemene privacyverklaring 
 

 

Salonorkest Spoom in Dalfsen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 

in deze algemene privacyverklaring. 

 

 

0.  Contactgegevens 

 

i  https://www.salonorkestspoom.nl 

e info@salonorkestspoom.nl 

 

Het bestuur is de “Functionaris Gegevensbescherming” van Salonorkest Spoom. Het bestuur is te bereiken via 

info@salonorkeststpoom.nl. 

 

 

1.  Persoonsgegevens die wij verwerken 

 

1.1. Salonorkest Spoom verwerkt op zijn openbare website geen persoonsgegevens; op de website kunnen im-

mers geen persoonsgegevens achtergelaten worden. Ook gebruikt Spoom geen social media plugins waarmee 

persoonsgegevens worden weergegeven. 

 

1.2. Spoom verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze 

gegevens zelf aan ons verstrekt.  

 

1.3. Spoom heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Als je ervan 

overtuigd bent dat wij zonder toestemming van de ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een 

minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij de informatie kunnen verwijderen. 

 

 

2. Waarom verwerken wij gegevens 

 

2.1. Voor de ledenadministratie: registratie van lidmaatschap en betaling contributie. 

 

2.2. Voor de ledenlijst: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortejaar, instrument dat bespeeld wordt, 

eventuele (bestuurs)functie, duur lidmaatschap. Deze ledenlijst wordt uitsluitend gedeeld met de leden van het 

orkest en alleen na toestemming van betrokkene. De informatie op de lijst maakt het mogelijk om met de leden 

van het orkest te communiceren over repetitieavonden, repertoire, optredens, lidmaatschap, kortom alles wat er 

in en rond het orkest gaande is. 

 

2.3. Voor de lijst van Vrienden van Spoom: naam, adres en e-mailadres. Deze lijst wordt uitsluitend gebruikt door 

de secretaris en penningmeester van Spoom en staat in een afgeschermde omgeving. De informatie op de lijst 

maakt het mogelijk om met de Vrienden van Spoom te communiceren over de ontwikkelingen bij Spoom en over 

de financiële bijdrage van Vrienden aan het orkest. 

 

2.4. Voor de lijst van nauw bij Spoom betrokken personen, oud-leden en invalmusici. Deze lijst wordt uitsluitend 

gebruikt door de secretaris en penningmeester van Spoom en staat in een afgeschermde omgeving. De informa-

tie op de lijst maakt het mogelijk om met oud-leden en invalmusici te communiceren. 
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3.  Geautomatiseerde besluitvorming 

 

Bij Spoom worden geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor personen kunnen hebben, geno-

men op basis van geautomatiseerde verwerkingen (computerprogramma's of computersystemen). 

 

 

4.  Foto-, film- en geluidsopnames 

 

Voor promotiedoeleinden en als oefenmateriaal worden foto-, film- en geluidsopnames gemaakt. Op de website 

en op social media (Facebook) worden deze gepubliceerd zonder verwijzing naar persoonsgegevens, tenzij: 

 

4.1. hiervoor door betrokkene(n) toestemming is gegeven of tenzij 

4.2. het (bij social media) gaat om het delen van een post van een derde of als 

 

Film- en geluidsopnames bestemd als oefenmateriaal komen uitsluitend op de besloten leden pagina van de 

website.  

 

Foto’s van bijeenkomsten van het orkest worden tevens gepubliceerd in Flickr (web-)albums. Voor alle beeldma-

teriaal geldt:  

 

4.5. groepsfoto’s kunnen zonder meer gepubliceerd worden  

4.6. persoonlijke foto’s (close-ups) of foto's van een groep van drie personen of minder, worden alleen gepubli-

ceerd na toestemming van de geportretteerden  

 

Op opnames, in welke vorm dan ook, gemaakt en gepubliceerd door derden, hebben wij geen invloed en daar-

voor kunnen wij dan ook geen verantwoordelijkheid op ons nemen.  

 

 

5. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 

 

Spoom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Spoom 

jouw gegevens verzamelt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 

 

Gedurende het lidmaatschap t/m het verrekenen van de laatste contributie bij beëindiging lidmaatschap 

⋅ ledenlijst met naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortejaar, instrument dat bespeeld wordt, 

eventuele (bestuurs)functie, duur lidmaatschap  

⋅ bankrekeningnummers van de leden worden niet verzameld, maar zijn voor de penningmeester wel in te 

zien via de betalingsafschriften 

 

Voor onbepaalde tijd 

⋅ promotiematerialen voor het orkest: foto-, film- en geluidsopnames 

⋅ namenlijst oud-leden, nauwbetrokkenen en invalmusici 

 

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Salonorkest Spoom verkoopt jouw gegevens niet aan derden, maar zal deze uitsluitend verstrekken als dat nodig 

is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 

 

De cookies* die op onze website gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website 

en voor het gebruiksgemak van de bezoeker. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te 

stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van je browser verwijderen. 
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*Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw com-

puter, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld 

jouw voorkeursinstellingen.  

 

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

Je hebt: 

 

⋅ het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen 

⋅ het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken te-

gen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spoom 

⋅ het recht op 'overdraagbaarheid van jouw gegevens' - dat betekent dat je ons kunt vragen om de persoons-

gegevens die wij van jou hebben, naar jou of een door jou genoemde organisatie door te sturen  

 

Wil je gebruikmaken van dit recht, dan kun je dat via info@salonorkestspoom.nl laten weten. Om zeker te weten 

dat jijzelf dat verzoek aan ons doet, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs met dat verzoek mee te 

sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dat is de strook met nummers onderaan het 

paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je kunt je 

verzoek natuurlijk ook persoonlijk mondeling indienen bij één van de bestuursleden. We reageren zo snel moge-

lijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

 

Verder wijzen we je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

9. Beveiliging van de persoonsgegevens 

 

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen zo nodig passende maatregelen om mis-

bruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Als jij vindt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn 

of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via info@salonorkestspoom.nl. 

 

 

 

 

Dalfsen, augustus 2018. 


