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Privacyverklaring
Inleiding en begripsbepalingen
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden voor
alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. In de AVG zijn de regels
opgenomen over het verzamelen, bewaren en verder verwerken van persoonsgegevens van
betrokkenen. In het geval van Muziekvereniging Sint Rochus, handelend onder de naam Mixure
Music (hierna wordt de naam Mixure Music gehanteerd), zijn betrokkenen bijvoorbeeld leden, oudleden, leerlingen, dirigenten, leraren, maar ook bezoekers van optredens, sponsoren en partners.
Uiteraard is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens voor Mixure Music van groot belang.
Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.
Een aantal begrippen zijn hierbij belangrijk:
Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus informatie die
ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Verwerken
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in
ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm
van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen,
uitwisselen of vernietigen van gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke
Mixure Music is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Mixure Music de doeleinden en de
middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Mixure Music
verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover.
Verwerker
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een
ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt.
Verwerkersovereenkomst
Overeenkomst met een derde partij (verwerker) waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere
het doel, methode, beveiliging en geheimhouding van de verwerking van persoonsgegevens.
Betrokkene
Degene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt; in dit geval leden, oud-leden, leerlingen,
dirigenten, leraren, bezoekers van optredens, sponsoren en partners.
Verstrekken
Het bekendmaken of ter beschikking stellen van gegevens.
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Mixure Music volgt de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens. De meest
belangrijke regels met betrekking tot de bescherming van deze gegevens kunnen als volgt worden
samengevat:
Wijze van verwerking
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en
regelgeving en op een behoorlijke en verzorgde wijze.
Doelbinding
Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document.
Dataminimalisatie en kwaliteit
De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast moeten persoonsgegevens
nauwkeurig, compleet en up-to-date zijn.
Transparantie
De betrokkene(n), degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, moet tenminste op de
hoogte zijn van de identiteit van de verantwoordelijke en van het doel/de doeleinden van de
verwerking. Daarnaast kan een betrokkene op elk moment een verzoek tot inzien van de eigen
persoonsgegevens indienen.
Derden
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
derden, met wie persoonsgegevens worden gedeeld, wordt een verwerkersovereenkomst
afgesloten.
Beveiliging
Persoonsgegevens worden op een passende wijze beschermd. De verantwoordelijke heeft in dit
verband voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies
of ongeautoriseerde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking van
persoonsgegevens.
Verantwoordelijkheid
De verwerkingsverantwoordelijke moet verantwoording afleggen voor het nemen van maatregelen
die uitvoering geven aan de (voorgaande) vereisten met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens. Deze vereisten kunnen onder andere worden herzien in het licht van de
veranderde technologieën, markten en het gedrag van gebruikers.
Contact
Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere 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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De verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt niet voor elke betrokkene op dezelfde manier. Dit
heeft te maken met de verschillende doelen waarvoor persoonsgegevens zijn verkregen. Om
inzichtelijk te maken welke persoonsgegeven worden verwerkt en waarvoor dit wordt gedaan,
worden betrokkenen ingedeeld in categorieën. Hieraan worden doelen gekoppeld en vervolgens
wordt uiteengezet welke persoonsgegevens worden verwerkt.

Categorieën
Alle betrokkenen worden ingedeeld in de volgende categorieën:
Categorie 1.

Actieve leden
Hieronder vallen leden, leerlingen, bestuursleden, rustende leden en
ereleden van Mixure Music.

Categorie 2.

Oud-Leden
Hieronder vallen alle, onder categorie 1 genoemde, leden die hun
lidmaatschap bij Mixure Music hebben beëindigd.

Categorie 3.

Partners en vrijwilligers
Onder deze categorie vallen alle partners en vrijwilligers die op verzoek van
Mixure Music een dienst verlenen aan Mixure Music en/of haar, onder
categorie 1 genoemde, leden. Denk hierbij aan leraren, dirigenten en
instructeurs.

Categorie 4.

Opdrachtgevers, (lobby)contacten en geïnteresseerden
Hieronder vallen alle (potentiële) opdrachtgevers en contacten met
betrekking tot deze opdrachtgevers. Denk hierbij aan organisatoren van
evenementen waar Mixure Music optreedt. Ook potentiële betrokkenen voor
categorie 1, 3 en 5 vallen hieronder.

Categorie 5.

Sponsoren, donateurs en adverteerders
Deze categorie bestaat uit sponsoren, donateurs en adverteerders waarmee
Mixure Music contact onderhoudt.
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Doeleinden verwerking
Mixure Music verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Niet elk doel is van
toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt.
1.

Het onderhouden van een ordelijke ledenadministratie
Van toepassing op betrokkenen uit categorie 1 en 2. Dit is van belang voor
het berekenen van de contributie, het uitvoeren van de afspraken
voortkomend uit het lidmaatschap en de organisatie van gebruikelijke
verenigingsactiviteiten.

2.

Het nakomen van gemaakte afspraken/overeenkomsten en onderhouden
van contacten
Van toepassing op categorie 3, 4 en 5. Dit is van belang voor het nakomen
van gemaakte afspraken/overeenkomsten en het onderhouden van contact,
alsmede voor de financiële afhandeling voortkomend uit deze afspraken en
evaluatie van deze afspraken.

3.

Het maken van nieuwe contacten/afspraken/overeenkomsten
Van toepassing op categorie 4. Van belang voor het leggen van nieuwe
contacten waaruit mogelijk nieuwe afspraken en overeenkomsten
voortkomen.

Bank: Rabobank Boxmeer • IBAN: NL42 RABO 0145 200345 • KvK: 40216102

4

Versie: 1 juni 2019

Beekdal 1 • 5447 AS Rijkevoort • 0485 212781 • info@mixuremusic.nl • www.mixuremusic.nl

Welke gegevens worden verwerkt?
Van betrokkenen uit elke, onder 3.1 genoemde, categorie worden persoonsgegevens verwerkt. De
verwerkte persoonsgegevens verschillen per categorie. In onderstaande tabel is voor elke categorie
af te lezen welke persoonsgegevens door Mixure Music worden verwerkt.
Categorie 1*

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Categorie 5

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Adres, postcode,
plaats

Adres, postcode,
plaats

Adres, postcode,
plaats

Adres, postcode,
plaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres

E-mailadres

E-mailadres

Website

Website

Geboortedatum
Geslacht
Bankrekeningnr**
Startdatum
lidmaatschap

Bankrekeningnr
Startdatum
lidmaatschap
Einddatum
lidmaatschap

* Indien de betrokkene uit Categorie 1 is jonger dan 16 jaar, dient een verantwoordelijke
ouder/verzorger toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de
minderjarige. Hierbij zal ook de naam, e-mailadres en telefoonnummer van een verantwoordelijke
ouder/verzorger verwerkt worden tot het moment dat de minderjarige 18 jaar wordt.
** Het bankrekeningnummer van betrokkenen uit categorie 1 wordt gevraagd om eenmaal per jaar
de contributie te kunnen innen via automatische incasso. Automatische incasso is niet verplicht, de
contributie kan ook worden overgemaakt. De keuze voor wel of geen automatische incasso, wordt
door de betrokkene gemaakt bij aanvang van het lidmaatschap en kan te allen tijde worden
gewijzigd.
Beeld- en geluidsopnamen
Bij aanvang van het lidmaatschap krijgen betrokkenen uit categorie 1 en 2 de vraag of zij
toestemming geven voor het maken van beeld- en geluidsopnamen tijdens verenigingsactiviteiten.
Het antwoord hierop kan op elk moment worden gewijzigd. Op deze opnamen kan men herkenbaar
in beeld komen. Deze opnamen kunnen, ook na beëindiging van lidmaatschap, worden gebruikt op
de website, social mediakanalen, flyers, spandoeken en andere promotionele uitingen van de
vereniging.
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Bezoekers van verenigingsactiviteiten
Op gemaakte beeld- en geluidsopnamen tijdens optredens kunnen ook bezoekers van deze
optredens worden vastgelegd.
Mixure Music verwerkt foto- en filmopnamen op basis van het gerechtvaardigd belang. Deze
opnamen worden gemaakt met als doel het in beeld brengen van het optreden/de activiteit, de sfeer
er omheen en sponsoruitingen. Het doel is niet om specifieke personen herkenbaar in beeld te
brengen, maar dit kan wel een bijkomstigheid zijn. Mocht u als bezoeker of betrokkene bezwaar
hebben tegen deze verwerking dan kunt u contact opnemen met het bestuur van Mixure Music.
Mixure Music gaat zorgvuldig om met de opslag van deze opnamen. Opnamen die eventueel
schadelijk kunnen zijn voor de betrokkenen zullen worden vernietigd en worden niet gepubliceerd.
Website en contactformulier
Mixure Music blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daartoe is de
identiteit van u als de bezoeker niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen
herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wat wel wordt bijgehouden en bewaard is het aantal
bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land
van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker
werkt. Door middel van deze informatie kan Mixure Music de website optimaliseren om u zo goed
mogelijk te kunnen bedienen.
De gegevens die u invult in het contactformulier worden enkel gebruikt om contact met u op te
nemen naar aanleiding van uw aan ons verstuurde bericht. Na dit contact worden de door u aan ons
verstrekte gegevens verwijderd.
Bewaartermijnen
De bewaartermijnen van persoonsgegevens zijn afhankelijk van het doel waarvoor zij zijn verkregen
en de rol die de betrokkene voor Mixure Music vervult. Persoonsgegevens worden altijd bewaard
zolang er een actieve overeenkomst, contract of contact is tussen de betrokkene en Mixure Music.
Na het beëindigen van het lidmaatschap van een betrokkene uit Categorie 1, worden de
persoonsgegevens maximaal 2 (twee) jaar bewaard. Vervolgens komt de betrokkene, tenzij anders
overeengekomen, terecht in Categorie 2.
Voor Categorie 3, 4 en 5 geldt dat na het beëindigen van de overeenkomst, de persoonsgegevens
maximaal 5 (vijf) jaar worden bewaard. Indien geen sprake is van een overeenkomst, blijven de
persoonsgegevens bewaard tot maximaal 5 (vijf) jaar na het laatste contact.
Voor betrokkenen uit alle categorieën geldt, dat persoonsgegevens verkregen voor de financiële
administratie bewaard worden voor een periode van 7 (zeven) jaar.
De door Mixure Music gemaakte beeld- en geluidsopnamen worden, ten behoeve van
geschiedschrijving, toegevoegd aan het archief van de vereniging. Voor publicaties op de website en
social media worden geen opnamen gebruikt ouder dan 5 (vijf) jaar.
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Beveiliging van persoonsgegevens
Mixure Music doet er alles aan om de persoonsgegevens van de betrokkenen op een zorgvuldige
wijze te beschermen en beveiligen. Hiervoor zijn de volgende maatregelen genomen:
•
•
•
•
•
•
•

Alle personen die namens Mixure Music van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.
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De toegang tot persoonsgegevens
Verantwoordelijkheid
Het bestuur van Mixure Music is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens van
haar betrokkenen, zowel op papier als digitaal, en draagt er zorg voor dat het verkrijgen, het
verwerken, het beheer en de opslag van deze persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de AVG,
deze Privacy Verklaring en overige documenten omtrent gegevensbescherming die gelden binnen
Mixure Music.
Interne bevoegdheid
Vanwege de taken die voortvloeien uit hun functies zijn binnen Mixure Music de volgende
personen/groepen bevoegd tot het inzien van en belast met de verwerking van persoonsgegevens:
•
•
•
•

Het bestuur van Mixure Music, ten aanzien van alle binnen de vereniging te verwerken
persoonsgegevens;
De commissie Toekomst, ten aanzien van hun ondersteunende functie van het bestuur en
ledenwerving;
Commissievoorzitters ten aanzien van de voor hen noodzakelijke persoonsgegevens uit de
ledenadministratie.
Sponsorcommissie, ten aanzien van de contacten met sponsoren en donateurs.

Overige leden van de vereniging hebben slechts toegang tot persoonsgegevens, indien dit
noodzakelijk is bij de uitvoering van een bepaalde aan hen toegewezen taak en/of indien zij hiervoor
toestemming hebben gekregen van het bestuur van Mixure Music. Leden mogen zelf geen gegevens
uitwisselen met externe partijen. Dit verloopt altijd via het bestuur van Mixure Music, en bij
uitwisseling van gegevens worden alleen die zaken doorgegeven die relevant zijn voor het doel
waarvoor ze gebruikt worden (dataminimalisatie). De leden van Mixure Music (waaronder mede te
verstaan de bestuursleden van Mixure Music, die inzage hebben in de persoonsgegevens) hebben
een geheimhoudingsplicht. Het bestuur van Mixure Music ziet er, voor zover dat mogelijk is, op toe
dat deze geheimhoudingsplicht door de leden wordt nageleefd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Mixure Music verstrekt jouw gegevens niet aan derden tenzij dit noodzakelijk is vanuit
lidmaatschapsverplichtingen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens
worden alleen met derden gedeeld indien Mixure Music een verwerkersovereenkomst heeft
afgesloten met die partij, daarnaast worden enkel relevante gegevens met de betrokken partij
gedeeld.
Zo kunnen jouw gegevens gedeeld worden met:
•
•
•

De Gemeente Boxmeer, voor het vaststellen van gemeentelijke subsidies;
De BBM/KNMO, in verband met ons lidmaatschap bij deze overkoepelende organisatie;
Leraren, instructeurs en dirigenten die namens Mixure Music actief zijn.
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Rechten
Voor alle onderstaande punten kan contact worden opgenomen met het bestuur van Mixure Music
via info@mixuremusic.nl.
Inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te
verwijderen en/of bezwaar te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen
dat de gegevens die je wilt inzien, aanpassen of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn.
Ook heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Je kunt ook de door jou verstrekte gegevens
door ons laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou, direct aan een andere partij.
Minderjarigen
Mixure Music verwerkt geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder schriftelijke
toestemming van een ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger. Het inzien, aanpassen of
verwijderen van persoonsgegevens van minderjarigen kan enkel door, of met schriftelijke
toestemming van een ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger.
Wijziging Privacyverklaring
Het kan voorkomen dat het in dit document opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij
raden daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.
Vragen of klachten
Indien er naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan
contact met ons op.
Ook indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens
Mixure Music (Muziekvereniging Sint Rochus)
Beekdal 1
5447 AS Rijkevoort
info@mixuremusic.nl
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