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Verenigd Hoorns orkest Sinfonia,  

gevestigd aan Veranda 10 1628 JV Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 

Contactgegevens:  
Website: https://www.sinfoniahoorn.nl  Email: secretaris==at==sinfoniahoorn.nl Tel: 0229-270742 
 
 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken van leden, dirigent, solisten, vrienden en reserverend 
publiek: 
Verenigd Hoorns orkest Sinfonia verwerkt vnl. persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het goed 
functioneren van de eigen vereniging. Deze gegevens heb je zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer  
- bespeelde muziekinstrument 
 
En indien deze gegeven is, want opgave hiervan is facultatief: 
 
- geboortedatum  
 

Persoonsgegevens die we verwerken van gastspelers: 
Daar ons orkest niet zonder gastspelers kan functioneren bewaren wij ook gegevens van potentiële 
gastspelers die vaak via derden aan ons verstrekt zijn. (grondslag: gerechtvaardigd belang) 
Van gastspelers bewaren we naast contactgegevens geen bankrekeningnummers. Alleen bij een 
incidentele reiskostenvergoeding is een rekeningnummer in de financiële administratie terug te 
vinden. De gastspelerslijst is in beheer bij de gastspelerscommissie. 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 
Onze vereniging heeft niet de intentie zulke gegevens te verzamelen. Als je er van overtuigd bent dat 
wij desondanks zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact 
met ons op via penningmeester==at==sinfoniahoorn.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
Indien leden het volledige contributiebedrag niet kunnen betalen is dit bij ten hoogste 3 
bestuursleden en degene die de jaarrekening opmaakt bekend, behalve het aangepaste bedrag 
wordt informatie hierover niet opgeslagen. 
 
 
 
 



 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 
Verenigd Hoorns orkest Sinfonia verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
- Inning van contributie 
- Verzenden van nieuwsbrieven aan de vriendenkring 
- Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Verenigd Hoorns orkest Sinfonia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht   
  zijn, zoals gegevens die verband houden met de financiële administratie en haar wettelijke  
  bewaartermijn van 7 jaar. 
-Gegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt worden gebruikt voor inzicht in de leeftijdsopbouw   
 van het orkest en voor inzicht uit welke plaatsen publiek voor onze concerten komt. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
Verenigd Hoorns orkest Sinfonia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:  
 
persoonsgegevens (project)leden:  
- Email adres en tel. nummer: voor informatie van dirigent en bestuur naar de leden en vice versa,      
  verder voor contact leden onderling betreffende verenigingszaken.   
  NAW gegevens: voor onderling contact (t.b.v. meerijden, bijeenkomsten, kascontrole e.d. maar ook  
  bijv. om iemand een kaartje te kunnen sturen).  
  Deze gegevens worden op de ledenlijst gezet die door alle leden geraadpleegd kan worden op het  
  inloggedeelte van de website. Deze gegevens mogen niet door leden openbaar gemaakt worden  
  buiten de vereniging.  
  Ze worden bewaard zolang men lid is van de vereniging en verder zolang contact   
  wederzijds wenselijk is bijv. om de nieuwsbrief te ontvangen of als potentiële gastspeler. 
- Bankrekeningnummer: opgeslagen in een incassoadresboek bij de Rabobank, wordt verwijderd  
  zodra het lidmaatschap opgezegd wordt. Het is nog wel zeven jaar te vinden in de financiële  
  administratie. Machtigingsformulieren worden zodra het lidmaatschap opgezegd wordt vernietigd. 
- Facultatief is opgave van de geboortedatum, daar dit niet noodzakelijk is voor het functioneren van  
  de vereniging, deze komt ook niet op de ledenlijst te staan. 
Persoonsgegevens dirigent en solisten: 
- NAW gegevens en bankrekeningnummer voor financiële administratie, 7 jaar.  
- email en tel. voor contact: zolang het wederzijds wenselijk is.    
Persoonsgegevens leden vriendenkring (geïnteresseerden en donateurs): 
- E-mailadres en NAW gegevens voor het sturen van de nieuwsbrief. 
- Telefoonnummer (bij reservering) mocht een concert plotseling geen doorgang vinden.  
Al deze gegevens worden verwijderd zodra men de nieuwsbrief niet meer wil/kan ontvangen. 
Er is geen lijst van bankrekeningnummers, maar deze staan wel op de bankafschriften die 7 jaar 
bewaard moeten worden. 
 Persoonsgegevens publiek bij reserveringen voor concerten: 
- Email is nodig voor het sturen van bevestiging en ook een telefoonnummer mocht het concert op   
  het laatst geen doorgang vinden, adresvermelding is facultatief. 
  Deze gegevens worden na het desbetreffende concert gewist, tenzij men aangegeven heeft  
  voortaan de nieuwsbrief te willen ontvangen. 
- Bankrekeningnummers zijn logischerwijs nog wel 7 jaar in de financiële administratie terug te    
  vinden.   
Persoonsgegevens gastspelers: 
- NAW, email en telefoonnummers worden bewaard zolang het logischerwijs zinvol is om een beroep   
  op betreffende gastspelers te kunnen doen.  
 

Delen van persoonsgegevens met derden: 
Verenigd Hoorns orkest Sinfonia verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 



 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 
Verenigd Hoorns orkest Sinfonia gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken, 
die persoonlijke gegevens registreren. Cookies worden alleen gebruikt voor het goed technisch 
functioneren van de website. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verenigd Hoorns orkest Sinfonia en 
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. (Dit laatste recht is voor ons niet zinvol, het is  
bedoeld voor organisaties die meer gegevens van je hebben. We vermelden het evengoed maar.) 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar penningmeester==at==sinfoniahoorn.nl. We reageren zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Verenigd Hoorns orkest Sinfonia wil je 
er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
Verenigd Hoorns orkest Sinfonia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
penningmeester==at==sinfoniahoorn.nl 


