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Privacy  Statement Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen 

 

 Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen 

 Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40258399 

 IBANno. NL85RABO0102306656  Rabobank De Zuidelijke Baronie 

 V.&.V. is te bereiken via: 

   * Postadres: Hofstade 54, 5131 ZL Alphen 

   * E-mail adres: info@vlijtenvolhardingalphen.nl 

   * Telefonisch: 013-5081505  / 06-80169685 

   * Website: www.vlijtenvolhardingalphen.nl 

 

Vlijt en Volharding Alphen (V&V) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens 

zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving verwacht. In dit Privacy 

Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens van onze leden en vrijwilligers. Dit voor zover van belang is voor onze vereniging. 

Persoonsgegevens die verwerkt worden: 

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan dan ook zorgvuldig om met 

persoonsgegevens.  

* V&V kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van V&V 

en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een aanmeldingsformulier aan V&V heeft 

verstrekt.  

Wij verwerken intern de volgende gegevens: - Voorletters van eventuele doopnamen 

      - Roepnaam 

      - Achternaam 

      - Adresgegevens 

      - Geboorte datum 

      - Telefoonnummer(s)  

      - E-mailadres 

      - Datum start lidmaatschap bij V&V 

      - IBAN nummer voor betaling contributie/lesgeld 

         via automatische incasso  

* De persoonsgegevens gebruiken wij om een correcte administratie te kunnen voeren en contact 

met u op te kunnen nemen; telefonisch/app dan wel per e-mail. 

* Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van de doelstelling waarvoor ze zijn verstrekt (bv. concoursdeelname BBM/KNMO, 

muziekexamen, Rabobank-financiële zaken) 

* Wij verwerken gegevens van minderjarigen ( junior leden tot 18 jaar) als deze, zonder bezwaar, zijn  

doorgegeven door ouder(s)/verzorger(s) 
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* Uw persoonsgegevens worden door V&V opgeslagen en gebruikt voor de periode van het 

lidmaatschap van onze vereniging. Na opzegging van lidmaatschap alleen in de financiële 

administratie voor maximaal 7 jaar.  

* U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u 

ontvangen hebben. U kunt daartoe een verzoek indienen via info@vlijtenvolhardingalphen.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage ook door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zodat we kunnen voorkomen dat iemand anders 

dan jijzelf om de gegevens vraagt of deze laat verwijderen.  

Let goed op je privacy. Maak daarom in deze kopie van het identiteitsbewijs jouw pasfoto, MRZ 

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy  

Binnen vier weken reageren wij op uw verzoek.  

Toestemming publicatie foto’s: 

Wij maken regelmatig zelf foto’s en video opnames bij activiteiten van onze vereniging. Dit kan ook 

gedaan worden door derden die wij daarvoor gevraagd hebben. Deze foto’s zijn bedoeld voor p.r. 

doeleinden: publicatie op onze website, facebookpagina of Ons Weekblad. Ook voor vastlegging in 

het verenigingsarchief.  

Meerderjarige leden en ouders van minderjarige leden, die hier bezwaar tegen hebben,  kunnen dit 

aangeven bij het bestuur via het secretariaat; info@vlijtenvolhardingalphen.nl  

Beveiligen persoonsgegevens: 

Vlijt en Volharding neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij doen er alles aan om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. De website van V&V maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen 

dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen terecht komen.  

Klachten/vragen: 

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u direct contact met ons 

opnemen. Komen we er samen niet uit, dan vinden we dat vervelend. U heeft altijd het recht een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Heeft u vragen over ons aangeboden Privacy Statement of opmerkingen, neem dan contact op met 

het secretariaat.  

Versie Privacy Statement 

Versie: 1.0 

Alphen, oktober 2018 
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