
 
Privacyverklaring   

van de chr. muziekvereniging “Soli Deo Gloria” (Zaandam) 

 
 

De aanleiding  

De Europese Unie heeft het initiatief genomen tot een betere bescherming van persoons-

gegevens. In Nederland is als gevolg daarvan de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG) ingevoerd die met ingang van 25 mei 2018 iedere organisatie verplicht 

maatregelen te nemen ter bescherming van de privacy van personen.  

De christelijke muziekvereniging “Soli Deo Gloria” (Zaandam), verder te noemen Soli-

Zaandam, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens, en zal er alles 

aan doen om je privacy te waarborgen. Soli-Zaandam gaat daarom zorgvuldig met je 

persoonsgegevens om en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

In onze Privacyverklaring willen we op heldere wijze informatie geven hoe de vereniging 

omgaat met je persoonsgegevens. 

 

De belangrijkste bepalingen van de AVG  

-  je persoonsgegevens moeten worden verwerkt in overeenstemming met het doel  

   waarvoor ze zijn verstrekt (= doelbinding) 

-  de verwerking (opslag, gebruik) ervan moet beperkt worden tot enkel die gegevens die      

   minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt 

-  voor de verwerking van je persoonsgegevens moet je jouw uitdrukkelijke toestemming  

   gegeven hebben  

-  er moeten passende technologische en organisatorische maatregelen genomen zijn 

   zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is  

-  je persoonsgegevens mogen niet aan andere partijen worden doorgegeven, tenzij dat  

   nodig is voor de uitvoering van het doel waarvoor ze zijn verstrekt 

-  de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt moet op zijn of haar rechten  

   omtrent die gegevens worden gewezen, en die rechten moeten worden gerespecteerd 

 

Doel   

Het doel van Soli-Zaandam is te omschrijven als “zoveel mogelijk mensen uit Zaanstad en 

daarbuiten in verenigingsverband plezier en voldoening te laten beleven in het samen 

muziek maken, en zoveel mogelijk toehoorders te laten genieten van ons samenspel tijdens 

concerten, begeleiding van kerkdiensten, festivals, buitenoptredens en optredens in  

   



verzorgingstehuizen”. Om dit doel te kunnen bereiken is het onder meer belangrijk om over 

een goedlopende administratie te beschikken. 
 

Toestemming 

‘Gewone’ persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer aan ten minste aan 1 

van de 6 AVG-grondslagen voldaan wordt. Soli-Zaandam voldoet aan de grondslag 

“toestemming” en mag dus je persoonsgegevens verwerken. 
Die toestemming heb je expliciet gegeven bij het invullen en ondertekenen van het 

inschrijvingsformulier, waarop je ook hebt verklaard in te stemmen met de Privacyverklaring 

van Soli-Zaandam.  
 

Waarom vragen we deze gegevens? 

We vragen deze gegevens voor vastlegging en administratie. We gebruiken de gegevens 

voor communicatie over de activiteiten, lessen, evenementen en concerten etc., en voor 

betaling van lesgeld, contributie of bijdrage aan een activiteit. 
 

Welke gegevens hebben we van jou?   

Soli-Zaandam vraagt alleen die persoonsgegevens van je die echt nodig zijn voor het goed 

functioneren van de vereniging.  

 

Van leden en leerlingen worden de volgende gegevens bijgehouden: 

-  naam, adres en woonplaatsgegevens 

-  telefoon- en/of mobielnummer, en e-mailadres 

-  geboortedatum en geslacht 

-  start- en einddatum lidmaatschap en/of lessen, en start- en einddatum bij Startersorkest,  

   Opleidingsorkest of Groot Orkest 

-  bankrekeningnummer (IBAN) 

 

Verder leggen we eventuele bestuurs- en commissiefuncties en -periodes vast 

Ook wordt opgeslagen welk instrument wordt bespeeld door leden en leerlingen. De 

instrumentenbeheerder houdt in een apart overzicht alle instrumenten in eigendom van Soli-

Zaandam bij, inclusief merk, type, serienummer en de waarde en indien bespeeld, de naam 

van het lid of de leerling.  

 

Je persoonsgegevens komen ook voor op lijstjes voor de inventarisatie van acties (Vriend 

werven, Grote Club Actie, Anjercollecte, BBQ, weekend etc.) of overzichten van 

aanwezigheid of bijv. deelname aan een activiteit. Deze lijstjes worden vanwege de 

financiële afhandeling aan de penningmeester overgedragen en daarna alleen in de 



boekhouding bewaard. Lijstjes zonder financiële aspecten worden na de activiteit verwijderd 

van de computer(s) waar ze zijn opgeslagen. 

 

Van dirigenten en docenten leggen we de volgende gegevens vast:  

-  naam, adres en woonplaatsgegevens 

-  telefoon- en/of mobielnummer, en e-mailadres 

-  geboortedatum en geslacht 

-  datum start en einde als dirigent en docent. 

-  BSN en bankrekeningnummer (IBAN) 

 

Van adverteerders worden de volgende gegevens bijgehouden: 

-  naam, adres en woonplaatsgegevens 

-  telefoon- en/of mobielnummer, en e-mailadres 

 

Van Vrienden van Soli worden de volgende gegevens bijgehouden: 

-  naam, adres en woonplaatsgegevens 

-  bankrekeningnummer (IBAN) 
 

Minderjarigen 

Soli-Zaandam verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 

16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de ouder, verzorger of 

wettelijk vertegenwoordiger waarvan de contactgegevens eveneens worden vastgelegd. 
 

Foto’s 

Foto’s van leden, die gemaakt worden tijdens repetities, optredens of andere activiteiten 

worden mogelijk gebruikt voor de website of uitingen op social media van Soli-Zaandam. 

Door ondertekening van de privacyverklaring op het inschrijfformulier geeft je hier 

toestemming voor. Wanneer we foto’s willen gebruiken voor promotiemateriaal zoals 

programmaboekjes of flyers, vragen wij hiervoor apart je toestemming. Het is altijd mogelijk 

die toestemming weer in te trekken.    
 

Hoe lang bewaren we je gegevens? 

Bij beëindiging van het lidmaatschap of het eindigen van het dirigent- of docentschap wordt 

toestemming gevraagd om je gegevens te mogen blijven bewaren. We vragen dit om bij 

belangrijke momenten in de vereniging, (bijvoorbeeld een jubileumjaar) oud-leden, dirigenten 

en docenten te kunnen betrekken. Bij het 100-jarig bestaan is er historisch onderzoek 

gedaan, en mede op basis van de bewaarde gegevens is een reconstructie gemaakt van de 

geschiedenis van Soli-Zaandam. We willen graag de mogelijkheid hebben om in de toekomst 

die geschiedenis verder aan te vullen.  



Bij weigering van je toestemming worden je gegevens verwijderd. 

 

Gegevens over je bankrekeningnummer en de tenaamstelling worden alleen bewaard in de 

financiële administratie van de penningmeester.  

Voor deze gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. 

 

De gegevens van de Vrienden van Soli en van adverteerders worden binnen een maand na 

opzegging verwijderd. 
 

Huurlocaties, leveranciers en subsidieverstrekkers 

Persoonsgegevens van contactpersonen van huurlocaties, leveranciers en 

subsidieverstrekkers worden door Soli-Zaandam verwerkt voor vastlegging, communicatie 

over de opdracht en/of uitnodigingen of het verstrekken van een opdracht. De basis voor 

vastlegging van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht of e-mailwisseling, 

persoonlijk of telefonisch contact over een concertlocatie, subsidieregeling of een aanvraag 

waarvoor vervolgcontact aan de orde is. De gegevens die we hiervoor vastleggen zijn: naam 

het bedrijf of organisatie, voor- en achternaam van de contactpersoon, telefoonnummer, e-

mailadres en als communicatie in door de subsidieverstrekker per post wordt vereist, het 

adres en de woonplaats van de contactpersoon van de organisatie. 

Deze persoonsgegevens worden door Soli-Zaandam opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst, de 

subsidieperiode en afhandelingsperiode en daarna alleen in de financiële administratie voor 

maximaal 7 jaar. 
 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij delen met derden indien dit noodzakelijk is 

voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

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

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 

dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk 

toestemming voor geeft. 

Wij maken gebruik van een derde partij voor 

- lidmaatschap van de KNMO, Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie 

- subsidieaanvragen, gemeente Zaanstad 

- hosting van onze website 



 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan buiten de EU gevestigde partijen. 
 

Beveiliging 

Al je persoonsgegevens zijn opgeslagen in de computers van de secretaris en 

penningmeester van Soli-Zaandam. Wij hebben passende technische en organisatorische 

maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige 

verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen: 

- alle personen die namens Soli-Zaandam van uw gegevens kennis kunnen nemen  

   zijn gehouden aan geheimhouding daarvan  

-  op de gebruikte PC’s wordt een gebruikersnaam + wachtwoord beleid gehanteerd 

- er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen  

    herstellen na een incident  

-  de maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd 

- beveiligingssoftware en besturingssysteem zijn ingesteld om automatisch updates  

   op te halen en te installeren  

- de medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van  

   persoonsgegevens 

De personen die namens Soli-Zaandam van je gegevens kennis kunnen nemen zijn 

uitsluitend de bestuursleden. Soms worden taken die persoonsgegevens verwerken 

uitgevoerd door leden van de vereniging die dan geheimhoudingsplicht hebben. 
 

Rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je 

ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook 

heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf 

of aan een andere partij. Je kunt altijd je toestemming voor de verwerking van je 

persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor 

kunnen geven aan deze verzoeken.  
 
 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je 

om direct contact met ons op te nemen. Als de behandeling van de klacht of de oplossing 

voor de klacht niet tot tevredenheid stemt, heb je het recht een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacybescherming. 
 

 



 

Vragen 

Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan 

contact met ons op. 
 

Contactgegevens 

Harmonie Soli Deo Gloria 

Parkstraat 47 

1506 WC Zaandam 

info@solizaandam.nl 

 


