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Privacybeleid HanzeOrkest Zwolle 

aanleiding 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het 
bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving is ook 
van belang voor de stichting HanzeOrkest Zwolle. 

Privacybeleid / Privacyverklaring 

Doel vastleggen gegevens 
De stichting HanzeOrkest Zwolle legt gegevens vast voor operationele doeleinden. Hieronder 
worden die activiteiten verstaan die nodig zijn voor de continuïteit van de stichting en voor 
het organiseren van repetities en concerten. 

Het communiceren van informatie door de stichting gebeurt voornamelijk per email. 
Daarnaast valt het gebruik van andere communicatiekanalen zoals de website, Facebook, 
WhatsApp en YouTube ook onder operationele activiteiten van de stichting. 

Delen gegevens met andere partijen 
De stichting HanzeOrkest Zwolle deelt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. 
Gegevens van leden worden slechts gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor het deelnemen 
aan een concert/project. 

Beeldmateriaal 
De stichting HanzeOrkest Zwolle gebruikt beeldmateriaal voor promotionele doeleinden. Dit 
beeldmateriaal kan worden opgenomen tijdens repetities en/of concerten. Het verkregen 
beeldmateriaal wordt alleen gebruikt in de context van de stichting, op onze website en/of op 
sociale media en andere (lokale) media in de vorm van (bijvoorbeeld) concertaankondigingen, 
nieuwsberichten, terugblikken en updates. 

Het kan voorkomen dat leden of anderen opnames maken tijdens activiteiten van het 
HanzeOrkest; daar heeft het orkest(bestuur) geen invloed op. Van leden verwachten wij dat zij 
terughoudend zijn met het delen van beeldmateriaal. 

Communicatie 
De communicatie van informatie door de stichting wordt voornamelijk per email gedaan; 
indien nodig per telefoon of WhatsApp. 

Website en cookies 
Onze website www.hanzeorkest.nl is uitgevoerd met een geldig SSL certificaat en maakt geen 
gebruik van cookies. 
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Verwerking gegevens 

Doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt 
− Innen van contributie, event. betaling reiskosten, invallers, dirigent etc. 
− Contactgegevens voor het versturen van email en voor telefonisch contact. 
− Overzicht deelname projecten (voor-/najaar). 
− Voldoen aan de verplichtingen voor de FASO. 
− Promotie van de stichting op de website en sociale media. 
− Contactgegevens van voorzitter en secretaris op de website voor communicatie met 

externe partijen. 

Aard van de gegevens 
Onderstaande tabel geeft aan welke gegevens er bewaard worden. 

 Leden Invallers  Tijdeli jk  niet  
meespelend 

Oud-leden Vrienden, 
begustigers  

Voor- en achternaam  X X X X X 

E-mail adres X X X X X 

Telefoonnummer(s) X X X – – 

Instrument X X X X – 

 

Toelichting: 
Leden zijn die personen die actief lid zijn van de stichting. Invallers zijn voor de duur van één 
project gevraagd om in te vallen. Tijdelijk niet meespelende leden hebben aangegeven op de 
hoogte te willen worden gehouden en worden bij een nieuw project benaderd. Oud-leden zijn 
leden die niet meer actief zijn in het orkest en op de hoogte gehouden willen worden van 
concerten. Vrienden en begunstigers doneren geld aan de stichting en worden op de hoogte 
gehouden van cq. uitgenodigd voor concerten. 

Beveiliging gegevens 
De gegevens van de actuele leden worden beheerd door het bestuur van de stichting en 
worden per project (voor-/ of najaarsprogramma) opgeslagen in een bestand (de actuele 
ledenlijst). Bestuursleden van de stichting wisselen alleen persoonsgegevens uit indien 
noodzakelijk. 

De e-mailadressen van de orkestleden zijn opgeslagen in het mailprogramma van Gmail.com, 
dat met een wachtwoord is beveiligd. De secretaris van de stichting maakt gebruik van dit 
email programma om de leden te informeren. In de mailings naar orkestleden zijn de 
mailadressen van de andere geadresseerden onzichtbaar voor de ontvangers (Bcc). 
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De persoonsgegevens van de actuele leden (ledenlijst) staan afgeschermd op de ledenpagina 
van de website. De ledenpagina is beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor 
leden van het lopende concertproject. 

De gegevens van de oud-leden, donateurs en subsidienten worden door het bestuur van de 
stichting separaat beheerd en opgeslagen en zijn niet ter inzage voor de leden. 

Bewaartermijn van gegevens 
De gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering 
van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de stichting HanzeOrkest Zwolle via 
secretaris@hanzeorkest.nl 

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten van de stichting 
HanzeOrkest Zwolle dan kunt u dit kenbaar maken via secretaris@hanzeorkest.nl 

Actualiseren privacy beleid 
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt dit beleid getoetst en indien nodig 
geactualiseerd. 

De stichting HanzeOrkest Zwolle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
in deze privacyverklaring. De actuele versie van deze verklaring is te raadplegen via de website 
www.hanzeorkest.nl. 

Bezwaren en klachtenprocedure 
Leden die bezwaren tegen bepaald gebruik van hun persoonlijke gegevens kunnen dit kenbaar 
maken bij de secretaris en voorzitter door een mail te sturen naar de stichting HanzeOrkest 
Zwolle via secretaris@hanzeorkest.nl 

Leden die een bezwaar hebben tegen deze regeling kunnen een verbetervoorstel indienen bij 
de voorzitter en secretaris door een mail te sturen naar secretaris@hanzeorkest.nl 
Verbetervoorstellen worden besproken op de ledenvergadering. 

 


