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Privacy	Policy	De	Symphonie	Roermond	
	

Vereniging De Symphonie Roermond, statutair gevestigd te Roermond, verwerkt 
persoonsgegevens van haar leden en haar begunstigers. 
 
De vereniging is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
De vereniging wil zorgvuldig omgaan met de verkregen en te verkrijgen persoonsgegevens. 
Hieronder wil de vereniging aangeven hoe zij met persoonsgegevens omgaat. 
 
De gegevens worden verkregen bij de aanvang van het lidmaatschap. 
Voorts worden gegevens van begunstigers verkregen op het moment dat een persoon kenbaar 
maakt begunstiger te willen zijn.  
	

I. De verwerking geschiedt slechts voor: 

a. de activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn  
b. het verzenden van informatie aan de betrokkenen; 
c. het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de vereniging, 

voor zover aanwezig, op de eigen website, met zijn toestemming; 
d. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, waaronder begrepen het 

in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern 
beheer; 

II. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: 

a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, 
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde 
gegevens (e-mail), van de betrokkene; 

b. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van 
minderjarige leden of begunstigers; 

c. gegevens betreffende het lidmaatschap of de begunstiging, waaronder begrepen de 
aard daarvan, alsmede de functie binnen en de deelname aan de activiteiten van de 
vereniging; 

d. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging,; 
e. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en 

giften. 

 

III. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan: 
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a. de leden of subsidieverstrekkers; 
b. de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden; 
c. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de 

onder I. bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken; 
d. anderen, in de gevallen dat: 

• de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft 
verleend; 

• de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij de betrokkene partij is; 

• de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te 
komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, zoals het verstrekken van 
gegevens, nodig voor het verkrijgen van subsidies. 

IV. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt 
de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de 
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. De 
gegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar na beëindiging van het 
lidmaatschap, tenzij een lid toestemming geeft om de gegevens te bewaren ten 
behoeve van archiefvorming. 

 

Rechten van betrokkene. 

Informatieplicht: bij aanvang van de verwerking wordt de betrokkene geïnformeerd over de 
verwerking en de rechten die betrokkene heeft ten aanzien van de verwerking. 

Inzagerecht: de betrokkene heeft het recht om te informeren of zijn persoonsgegevens worden 
verwerkt. Als dat het geval blijkt, heeft hij recht op uitleg welke persoonsgegevens het betreft 
en op welke manier deze gegevens worden verwerkt. Desgevraagd verstrekt de vereniging 
inzage en een kopie van zijn persoonsgegevens. 

Recht op rectificatie: als verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan de 
betrokkene aan het bestuur van de vereniging verzoeken deze te laten corrigeren of aanvullen.  

Recht op gegevenswissing, recht op “vergetelheid”  

Betrokkenen hebben het recht om het bestuur van de vereniging te verzoeken bovenmatige 
persoonsgegevens te wissen. Er is sprake van overtollige persoonsgegevens in de volgende 
gevallen:  

- als persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verwerkt 
worden; 

- als de betrokkene zijn toestemming voor de verwerking op valide gronden intrekt; 
- in geval van een gegrond bezwaar en er is geen zwaarwichtig belang voor de verwerking; 
- als de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; 
- als de wet dwingt tot verwijdering. 
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Recht op beperking van de verwerking: betrokkene mag vragen om beperking van de 
verwerking in de volgende gevallen: 

-  de juistheid van de gegevens wordt door betrokkene betwist; 
-  de gegevens worden onrechtmatig verwerkt maar de betrokkene niet wil dat de gegevens 

worden verwijderd; 
-  de doeleinden zijn vervallen, maar betrokkene heeft de gegevens nog nodig voor de 

uitoefening/ verdediging van enig recht in rechte. 

 Recht op bezwaar : het recht om op elk moment om redenen betreffende de specifieke van 
betrokkene bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens; 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur in de vergadering op 27 juni 2018 

 

De Voorzitter, 

Marijke Tilmans 

 

De secretaris, 

Vicky Heijnen       
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