PRIVACYVERKLARING van HUISMUZIEK, vereniging voor samenspel en instrumentenbouw
Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte gegevens.
Huismuziek is ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen,
opmerkingen of een klacht betreffende ons privacybeleid neemt u dan contact met ons op:
• E-mail info@huismuziek.nl
• Telefoon 026-8450788
Via deze contactgegevens is ook de functionaris gegevensbescherming van Huismuziek, vereniging
voor samenspel en instrumentenbouw, bereikbaar.
Inleiding
Huismuziek, vereniging voor samenspel- en instrumentenbouw, is opgericht in 1951 met als doel
zoveel mogelijk mensen te laten samenspelen en zingen en het bouwen van muziekinstrumenten te
ondersteunen en te stimuleren. Jaarlijks organiseert Huismuziek muziekcursussen voor
amateurmusici en muziekinstrumentenbouwcursussen in heel Nederland, die voor iedereen
toegankelijk zijn.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van verstrekte persoonlijke informatie
(hierna: Persoonsgegevens) aan Huismuziek door cursusdeelnemers, donateurs, giftgevers,
vrijwilligers en relaties alsmede data verkregen door opgave van een e-mailadres voor ontvangst van
onze nieuwsbrief en/of door gebruik van de website van Huismuziek.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Huismuziek vraagt om uw persoonsgegevens als u een relatie met ons aangaat, bijvoorbeeld als
cursusdeelnemer, lid of vrijwilliger.
Huismuziek kan contactgegevens verzamelen die u zelf verstrekt, zoals (bedrijfs)naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankgegevens met betrekking tot transacties, donaties,
aankopen of deelname aan cursussen of andere evenementen, of gegevens die relevant zijn indien u
met ons in contact treedt door het doen van een (eenmalige) gift.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u alle relevante informatie te sturen betreffende een cursus
waaraan u deelneemt en/of om u bestelde artikelen te sturen en/of om u op de hoogte te houden van
onze activiteiten teneinde ons bestand van deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen te
vergroten. Om ons werk te kunnen doen hebben wij uiteraard fondsen nodig. Wij hebben daarom een
gerechtvaardigd belang tot het werven van leden en (extra) fondsen, zoals giften en legaten. Wij
bekijken hoe onze nieuwsbrief wordt gelezen door het bijhouden van openings- en klikpercentages.
Welke persoonsgegevens verwerkt Huismuziek?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam en initialen
Bedrijfsnaam of organisatie
Geslacht
Geboortedatum (opgave is vrijwillig)
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

• Bankrekeningnummer (alleen bij automatische incasso)
• Financiële gegevens
• Muziekinstrumenten, zangstem en speel/zingniveau en interesse voor het bouwen van
muziekinstrumenten en ervaring daarin.
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Wij bewaren uw gegevens zolang wij deze nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn.
Gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals die van de
belastingwetgeving (7 jaar), bewaren wij zolang de wet dat voorschrijft.
We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven
Huismuziek verstrekt of verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij het een wettelijke
verplichting betreft . De enige uitzondering vormen de deelnemerslijsten van onze cursussen waarop
naam, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemers staan vermeld en die uitsluitend aan de
andere deelnemers en docent(en) worden verstrekt. Bij de algemene voorwaarden geeft u hiervoor
toestemming en wordt u in de gelegenheid gesteld om uitsluitend uw naam te vermelden.
Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, afmelden, klacht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, dit kunt u doen door in te loggen in onze
website met uw e-mailadres. Indien u dit wenst worden uw gegevens verwijderd en krijgt u hiervan
een bevestiging. Indien u toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van uw
gegevens, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Huismuziek
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@huismuziek.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u een aantal vragen
stellen om dit vast te stellen. Mocht het niet mogelijk zijn om uw identiteit voldoende vast te stellen,
dan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wilt u geen e-mails meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuws van Huismuziek dan
kunt u dit bij ons melden.
Bescherming van uw gegevens
Huismuziek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons op.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is voor
het laatst bewerkt op 13 juni 2018.
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