Privacy Policy JD’s Big Band
Vaststellingsdatum 1 mei 2018

JD’s Big Band hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. JD’s Big Band 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:
-

-

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
policy;
Je persoonsgegevens beperkt verwerken tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van je persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als JD’s Big Band zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op onze
website.
De persoonsgegevens die wij opslaan in de ledenadministratie van onze vereniging die
amateur muziekbeoefening ten doel heeft, zijn:
-

Volledige naam
Volledig adres
Telefoonnummer en/of 06 nummer
E-mailadres
Geboortedatum
Datum ingang lidmaatschap
Instrument
Taak binnen de vereniging

Daarnaast is vastgelegd en alleen voor bestuursleden en de betrokken functionaris
inzichtelijk
-

Kledingmaten
Overzicht van de verenigingseigendommen die onder de leden zijn uitgezet.

Contactadressen van organisaties waarvoor onze Big Band heeft opgetreden en/of van
tussenpersonen zijn alleen in te zien door bestuursleden. Dat geldt ook voor de
contactgegevens van bevriende muziekgezelschappen.
De bewaartermijn van de gegevens is maximaal het lopende jaar. Met ingang van een nieuw
kalenderjaar wordt een nieuwe ledenlijst opgemaakt en zijn de gegevens van een lid dat is
gestopt gewist. Indien een lid de wens te kennen geeft dat zijn gegevens gewist moeten
worden op het moment dat deze de vereniging verlaat, zal per die datum een nieuwe
ledenlijst worden opgemaakt.
Bij de inschrijving bij onze vereniging vragen we een nieuw lid toestemming om de
vastgelegde persoonsgegevens (zie boven) te gebruiken voor het goed doen functioneren
van de vereniging. Tevens verplicht het lid zich tot geheimhouding van persoonsgegevens
van medeleden.
Bij de inschrijving bij onze vereniging vragen we een nieuw lid toestemming om diens Emailadres te gebruiken voor verenigingsdoeleinden om zo de noodzakelijke informatie
vanuit de vereniging te kunnen ontvangen.
Bij de inschrijving bij onze vereniging vragen we een nieuw lid toestemming te geven aan
het bestuur om op onze website https://www.jdsbigband.nl of op social media of reguliere
media foto’s te plaatsen waarop deze persoon zichtbaar is, zolang deze foto’s gemaakt zijn
in het kader van de doelstelling van de vereniging. Mocht het lid deze toestemming niet
willen geven, dan wordt het onthouden van toestemming schriftelijk aan het bestuur
meegedeeld en wordt hier rekening mee gehouden.
Bij het verlaten van de vereniging kan de vraag gesteld worden of men bezwaar maakt tegen
het langer bewaren van de persoonsgegevens, zodat bij een latere verenigingsactiviteit of
reünie deze oud-leden kunnen worden benaderd.

