Privacy verklaring Woudklank conform AVG:
Muziekvereniging Woudklank uit Zuidwolde Drenthe is een muziekvereniging met ongeveer
120 leden d.d. 1 mei 2018. Doel van de vereniging is het samen maken van muziek in diverse
orkesten die de vereniging heeft. Ook werving van nieuwe muzikanten is een belangrijke
activiteit.
Ten behoeve van het uitoefenen van deze activiteiten verwerkt de vereniging een aantal
persoonsgegevens van haar leden. Naast ledengegevens, heeft Woudklank een groot
bestand aan donateurs die de vereniging financieel ondersteunen. Van deze donateurs
worden ook persoonsgegevens verwerkt. Als laatste maakt de vereniging gebruik van
persoonsgegevens in onze uitingen op onze website en sociale media.

Register van verwerkingsgegevens:
Van welke categorieën personen verwerkt Woudklank gegevens:
Leden – donateurs – sponsoren/adverteerders – overige relaties

Welke persoonsgegevens verwerkt Woudklank van:
Leden:
NAW – geboortedatum –telefoonnummer – emailadres – rekeningnummer
Deze gegevens worden verwerkt op basis van uitvoering van een overeenkomst.
Donateurs:
NAW – rekeningnummer
Deze gegevens worden verwerkt op basis van uitvoering van een overeenkomst.
Sponsoren/adverteerders:
NAW – telefoonnummer - rekeningnummer
Deze gegevens worden verwerkt op basis van uitvoering van een overeenkomst.

Overige relaties:
NAW – telefoonnummer
Deze gegevens worden verwerkt op basis van toestemming.

Gebruiksdoelen van gegevens:
Woudklank slaat alle persoonsgegevens op in haar ledenadministratieprogramma op een
aparte computer in eigendom van de vereniging. Deze computer is beveiligd met een antivirus programma en updates worden standaard uitgevoerd. Alleen het dagelijks bestuur
heeft toegang tot leden- en financiële administratie. De penningmeester houdt
ledenadministratie bij en voert de financiële administratie uit.
Donateursgegevens staan op een aparte computer in eigendom van de vereniging. Deze
computer is beveiligd met een anti-virus programma en updates worden standaard
uitgevoerd. De donateursadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van de
donateursadministrator en dagelijks bestuur. Geen andere partijen hebben toegang tot deze
gegevens. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
Woudklank informeert de leden middels een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden
verstuurd door de secretaris of de orkestmanager. Zij beschikken daarvoor over de
mailadressen van de leden. Het bestuur beschikt over een volledige ledenlijst. Voor het
functioneren van de orkesten hebben enkele leden een beperkte ledenlijst om te
communiceren met leden. Woudklank levert geen gegevens aan derde partijen, met
uitzondering van de gemeente vanwege subsidieaanvraag.
Foto’s – Woudklank maakt regelmatig foto’s van activiteiten en optredens waarbij leden van
Woudklank zijn betrokken. Voor publicatie van deze foto’s vraagt Woudklank toestemming
aan de leden.

Gegevensbeleid van Muziekvereniging Woudklank
Woudklank verzamelt en verwerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het
functioneren van de vereniging. Dat zijn de gegevens die hierboven zijn beschreven.
Woudklank verstrekt niet zonder toestemming persoonsgegevens aan derden en is
zorgvuldig met bewaring of opslag van deze gegevens. Alleen bestuursleden of
orkestmanagement hebben toegang tot gegevensbestanden.
Wanneer persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor Woudklank, zullen deze uit het
gegevensbestand worden verwijderd. Voorts houdt Woudklank de minimale wettelijke
bewaartermijnen aan voor financiële gegevens. Historische gegevens die belangrijk zijn voor
de geschiedenis van de vereniging worden blijvend bewaard.

