
 

Privacy Policy 
 

Muziekvereniging Concordia te Nijkerkerveen, hierna “Concordia”,  hecht veel waarde aan de 

bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante 

informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Concordia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in 

ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Als Concordia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na 

het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 

ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 

 Gegevens Bewaartermijn Grond Verantwoordelijke 

Leden voornaam; 
tussenvoegsel; 
achternaam; 
geboortedatum; 
straat en huisnummer; 
postcode; 
woonplaats; 
telefoonnummer; 
e-mailadres; 
naam rekeninghouder; 
iban; 

Gedurende de 
periode dat men lid 
is en daarna alleen 
in de financiële 
administratie voor 
maximaal 7 jaar. 

Het lidmaatschap Concordia 

Medewerkers 
( docenten 
/dirigenten) 

voornaam; 
tussenvoegsel; 
achternaam; 
telefoonnummer; 
e-mailadres; 
geboortedatum; 
naam rekeninghouder; 
iban; 
kopie id; 
bsn-nummer. 

Gedurende de 
periode dat men 
een contract heeft 
en daarna alleen in 
de financiële 
administratie voor 
maximaal 7 jaar. 

De 
arbeidsovereenkomst 

Concordia 



 

Donateurs  voornaam; 
tussenvoegsel; 
achternaam; 
straat en huisnummer; 
postcode; 
woonplaats; 
e-mailadres; 
 

Gedurende de 
periode dat men 
aangemeld is.  

Het aanmeldformulier. 
 

Concordia 

Sponsoren Bedrijfsnaam; 
Contactpersoon; 
Adresgegevens 

Een jaar of zolang 
de overeenkomst 
loopt. 

(meerjarig) contract Concordia 

Klanten en 
zakelijke 
relaties 

voornaam; 
tussenvoegsel; 
achternaam; 
Adresgegevens; 
telefoonnummer; 
e-mailadres; 

Een jaar of zolang 
de overeenkomst 
loopt. 

Opdracht 
of 
dienstverleningsoveree
nkomst 

Concordia 

 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven. 

- Verkoop van toegangsbewijzen 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie of justitie in het kader van een 

onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te 

verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens 

delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 
Wij verwerken de gegevens uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Economische ruimte 

(“EER”). Voor deze landen geldt de AVG waardoor een passend beschermingsniveau van uw 

gegevens is gewaarborgd. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt gegeven bij het verzenden van het aanmeldformulier.  



 

Bewaartermijn 
Concordia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Rechten omtrent uw gegevens  
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, 

rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het 

recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te 

maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het 

einde van deze privacyverklaring. Wij zullen vervolgens binnen een maand op uw verzoek reageren. 

Houd u er alstublieft rekening mee dat de rechten van personen onder de AVG onderworpen zijn 

aan bepaalde beperkingen en dat verzoeken niet altijd mogen worden ingewilligd. Het is mogelijk 

dat wij gedeeltelijk of volledig niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de 

verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te 

voldoen, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten van derden en de legitieme belangen 

van Concordia. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we u 

hiervan op de hoogte brengen met een passende motivering. 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde 

het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet 

geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen op basis van uw toestemming. 

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit 

Persoonsgegevens (“AP”). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP 

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact 

met ons op zou nemen, zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen. 

Cookies 

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een 

klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u 

onze website bezoekt. Wij gebruiken op onze website uitsluitend analytische cookies.  

Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacyvriendelijk 

geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen 

verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om 

inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en het aantal paginaweergaves op onze 

website. Dit doen wij op een privacyvriendelijke manier. 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 

met ons op! 

 

Contactgegevens 
Muziekvereniging Concordia Nijkerkerveen  

Van Noortstraat 36 

3864 EV Nijkerkerveen 

secretaris@concordia-nijkerkerveen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziekvereniging Concordia Nijkerkerveen behoudt het recht om de privacy policy aan te passen.  

Datum laatste wijziging: 25 mei 2022 


