
	

	

TripleB	Bigband	Bennekom	

Privacyverklaring	
Introduktie	

Dit	 is	 de	 privacyverklaring	 van	 bigband	 TripleB,	 gevestigd	 te	Molenstraat	 79,	 6721WL	 Bennekom,	
ingeschreven	 in	het	handelsregister	van	de	Kamer	van	Koophandel	onder	nummer	KVK	09130437,	
hierna	te	noemen:	`de	bigband`.		

Bewust	of	onbewust	delen	leden	en	niet-leden	persoonsgegevens	met	ons.	Wij	vinden	het	van	belang	
dat	zorgvuldig	wordt	omgegaan	met	die	persoonsgegevens.	Daarom	heeft	de	bigband	in	dit	statement	
uiteengezet	hoe	wij	met	persoonsgegevens	omgaan	en	welke	rechten	daar	aan	verbonden	zijn.	Bij	
vragen	naar	aanleiding	van	het	 lezen	van	dit	 statement	neemt	men	per	e-mail	 contact	op	met	de	
secretaris	van	de	band:	b3secretaris@gmail.com.	

De	gegevens	in	het	bezit	van	de	bigband	en	het	gebruik	ervan	

Bijgevoegde	tabel	geeft	een	volledig	overzicht	van	wie	welke	persoonsgegevens	verzameld	worden	
door	de	band,	met	welk	doel,	hoelang	die	bewaard	worden	en	wie	deze	persoonsgegevens	in	kan	zien	
dan	wel	kan	ontvangen.		

Verstrekking	van	persoonsgegevens	aan	derden	

Zoals	uit	de	tabel	blijkt	verstrekt	de	bigband	geen	persoonsgegevens	aan	derden,	anders	dan	andere	
leden	van	de	band,	tenzij	de	band		wettelijk	verplicht	is	om	persoonsgegevens	te	verstrekken	aan	deze	
derden.	De	enige	uitzondering	betreft	audio-visuele	opnames	van	leden	of	invallers	tijdens	repetitie	
en	optredens	die	voor	PR-doelstellingen	-	bijvoorbeeld	via	websites	-	gebruikt	kunnen	worden.	

Inzage,	correctie	en	verwijdering	van	persoonsgegevens	

U	hebt	het	recht	de	bigband	te	verzoeken	om	inzage	in	uw	persoonsgegevens	(tenzij	de	Bigband	op	
grond	van	de	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	(AVG)	niet	gehouden	 is	deze	 inzage	te	
verschaffen)	en	om	uw	gegevens	te	laten	aanvullen,	verwijderen	of	af	te	schermen.	U	dient	zich	bij	
een	dergelijk	 verzoek	 te	 identificeren.	 Indien	u	wenst	dat	uw	gegevens	 verwijderd	worden,	 zal	 de	
bigband	deze	verwijdering	doorgeven	aan	alle	andere	organisaties	die	de	betreffende	gegevens	van	
de	band	hebben	ontvangen.	

Beveiliging	persoonsgegevens	

De	 bigband	 treft	 passende	 maatregelen	 om	 uw	 persoonsgegevens	 te	 beveiligen	 tegen	 verlies,	
ongeautoriseerde	 toegang,	 publicatie	 en	 onrechtmatige	 verwerking.	 Zo	 zorgen	 wij	 dat	 alleen	 de	
noodzakelijke	personen	toegang	hebben	tot	uw	gegevens,	dat	de	toegang	tot	de	persoonsgegevens	
afgeschermd	is	en	dat	onze	veiligheidsmaatregelen	regelmatig	gecontroleerd	worden.	

	



	

	

	

	

	

	

De	website	

De	website	van	de	bigband	gebruikt	en	plaatst	geen	cookies	

De	website	kan	links	naar	andere	websites	zoals	Youtube	bevatten.	Deze	privacyverklaring	is	alleen	
van	 toepassing	 op	 de	 website	 van	 de	 bigband.	 Andere	 websites	 kunnen	 hun	 eigen	 privacybeleid	
hanteren.	 De	 bigband	 raadt	 aan	 om	 voor	 het	 gebruik	 van	 andere	 websites	 altijd	 de	 betreffende	
privacyverklaring	van	die	websites	te	raadplegen.		

Wijziging	van	het	privacy	beleid	

De	bigband		past	haar	privacybeleid	van	tijd	tot	tijd	aan	om	deze	up-to-date	te	houden.	Op	de	websites	
zal	steeds	de	meest	recente	versie	van	haar	privacyverklaring	worden	opgenomen.	De	bigband	raadt	
u	aan	de	privacyverklaring	regelmatig	te	raadplegen.	Bij	belangrijke	wijzigingen	zal	de	band	haar	leden	
en	invallers	per	e-mail	informeren	en	anderen	via	de	website.	

Tenslotte		

Deze	privacy	verklaring	is	vastgesteld	door	het	bestuur	van	TripleB	tijdens	haar	vergadering	van	16	
januari	2019.	

Het	 is	 voor	 brede	 bekendmaking	 gepubliceerd	 op	 de	 website	 van	 de	 bigband	
www.bigbandbennekom.nl	en	via	de	Email	aan	alle	leden	en	invallers	bekend	gemaakt.	

Voor	vragen	of	klachten	over	de	verklaring,	verzoeken	tot	inzage	en	evt.	correctie	en/of	verwijdering	
van	persoonsgegevens:	Secretaris	van	het	bestuur	met	b3secretaris@gmail.com	en	 telefoon	0318-
419676.	

Op	grond	van	de	AVG	heeft	u	het	recht	om	een	klacht	in	te	dienen	bij	de	Autoriteit	Persoonsgegevens	
over	onze	verwerkingen	van	uw	persoonsgegevens.	U	kunt	hiervoor	contact	opnemen	met	genoemde	
autoriteit.	

	

	

	

	 	



	

	

	

Categorie	 Welke	
persoonsgegevens	

Doel	 Grondslag	 Bewaartermijn		 Ontvangers	
	

Leden	 • Voornaam	
• Achternaam	
• Adres		
• Telefoonnummer	
• E-mail	adres	
• Instrument	
	

Administratie	
en	interne	
communicatie	

Overeenkomst	
per	Email	bij	
aangaan	
lidmaatschap	

Gedurende	looptijd	
lidmaatschap.	Na	
opzegging	worden	
gegevens	zo	snel	
mogelijk	verwijderd	
binnen	6	maanden		

• Andere	leden	

• Bankgegevens	
• Betaalgegevens	

Adminstratie	en	
financieel	
beheer	bigband	

Overeenkomst	
per	Email	bij	
aangaan	
lidmaatschap	

	 • Penningmeester	
• Boekhouder	

• Audio-visuele	
opnames	van	
optredens	en	
repetities	

PR	via	website,	
affiches	en	
andere	media	

Overeenkomst	
per	Email	bij	
aangaan	
lidmaatschap	

Permanent.		 • Alle	leden	
• Bigband	website	&	
Facebook	page	

• Youtube	en	
vergelijkbare	sites	

• Publiceerders	van	
PR	materialen	

Niet-leden	
invallers	

• Voornaam	
• Achternaam	
• Adres	
• Telefoonnummer	
• E-mail	adres	
• Instrument	
	

Directe	
communicatie	
ivm	invallen	
repetities	en	
optredens	

Toestemming	per	
Email	

Zolang	er	instemming	
is	op	de	lijst	van	
invallers	te	staan;	
controle	en	
bevestiging	per	Email	
eens	in	de	3	jaar.	

• Bestuur	
• Bandleider	
• Sectieleiders	
binnen	de	band	

	 • Audio-visuele	
opnames	van	
optredens	en	
repetities	

PR	via	website,	
affiches	en	
andere	media	

Toestemming	per	
Email	

Permanent.		 • Alle	leden	
• Bigband	website	&	
Facebook	page	

• Youtube	en	
vergelijkbare	sites	

• Publiceerders	van	
PR	materialen	

Niet-leden	
externe	
contacten	

• Voornaam	
• Achternaam	
• Telefoonnummer	
• E-mail	adres	
	

Externe	
communicatie	

Toestemming	per	
Email	

Permant	na	
verkregen	
toestemming	

• Secretaris	van	het	
bestuur		

	


