
Privacy regelement

Zoals iedereen waarschijnlijk weet is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) officieel van start gegaan en alle verenigingen vallen daaronder, dus 
ook het Symfonisch Blaasorkest Heemstede. De AVG is zelfs strenger dan de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en het bestuur wil graag de leden op de hoogte brengen hoe wordt omgegaan 
met hun gegevens.

Allereerst staat voorop dat alle persoonsgegevens die aan het bestuur bij aanvang van het 
lidmaatschap zijn verstrekt door de individuele leden (naam, adres, instrument, e-mail en telefoon) 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. 

Het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt is meerledig:
- Overzicht van het aantal leden
- Financiële administratie
- Verstrekking van informatie of uitnodigingen door sturen Nieuwsbulletins
- Informatie in verband met te spelen muziek, data en tijden bij concerten

De AVG bepaalt dat aan de SBO-H leden om hun toestemming moet worden gevraagd om hun 
gegevens voor dit doel te gebruiken. Zijn er leden die voor bovengenoemde doelen geen 
toestemming geven dan dienen zij dit ter kennis te brengen van het bestuur.

De gegevens zullen niet met derde partijen worden gedeeld en voor geen enkel ander doel worden 
gebruikt, zoals bijvoorbeeld: sponsors, cookies, scouting van personen, dataverwerking. 

De gegevens staan momenteel op een beveiligde website, op een gesloten pagina, alleen 
toegankelijk via een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. De leden hebben het recht en de 
mogelijkheid om hun gegevens te wijzigen of te verwijderen. De gegevens mogen door het SBO-H in 
principe tot 2 jaar na het uitschrijven als lid bewaard worden en worden daarna verwijderd uit het 
bestand. 

De AVG strekt zich ook uit tot het publiceren van afbeeldingen, die voorheen op de website 
verschenen ter illustratie van een concert of een orkestreis. Ook hier zal de SBO-H de leden 
toestemming vragen voor het publiceren van een foto waar zij opstaan en uiteraard hun weigering 
respecteren.

Leden die links uit de SBH website willen gebruiken doen dat op eigen verantwoordelijkheid. 

Bij onduidelijkheden of vragen kan contact worden opgenomen met de SBH-webmaster of andere 
leden van het bestuur. 


