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De samenwerkende muziekverenigingen Advendo uit Wolphaartsdijk en EMM uit Kortgene, hierna 
genoemd Muziekvereniging Advendo-EMM of de vereniging, hecht veel waarde aan de 
bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring wordt vermeld hoe de vereniging omgaat 
met persoonsgegevens en hoe de bescherming daarvan wordt gewaarborgd. Als in deze 
verklaring verwezen wordt naar de website, bedoelen we hiermee onze publieke website (https://
www.advendo-emm.nl)


De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die hier van toepassing is , 
onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanwege deze wet houdt 
Muziekvereniging Advendo-EMM zich aan de volgende principes:


- Persoonsgegevens worden alleen verwerkt met uw expliciete toestemming. Indien er (nog) 
geen toestemming is gegeven, heeft Muziekvereniging Advendo-EMM niet het recht uw 
persoonsgegevens te verwerken.


- Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De 
doelen voor het verwerken van persoonsgegevens worden verderop in deze verklaring 
beschreven.


- Enkel en alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor uitvoering van de doeleinden worden 
verwerkt.


- Er zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om de bescherming van 
persoonsgegevens te waarborgen. Welke maatregelen er zijn getroffen leest u verderop in deze 
verklaring.


- Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


- De rechten van de eigenaar van persoonsgegevens zijn bekend en worden gerespecteerd. 
Welke rechten u als eigenaar heeft, leest u verderop in deze verklaring.


Muziekvereniging Advendo-EMM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
en het waarborgen van de bescherming daarvan. Indien u vragen heeft na het lezen van deze 
verklaring kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze verklaring.


Verwerking van persoonsgegevens van leden 
Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging Advendo-EMM verwerkt ten 
behoeve van de volgende doeleinden:


- Ledenadministratie

- Contributie-heffing

- Periodieke ledenopgave aan de landelijke bond

- Informatieverstrekking


Als grondslag voor de persoonsgegevens geldt de lidmaatschapsovereenkomst tussen lid en de 
vereniging. De vereniging kan voor bovenstaande doeleinden de volgende gegevens van u 
vragen:


- Voornamen

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- Roepnaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adres

- Postcode

- Woonplaats




- Telefoonnummer

- Mobiel telefoonnummer

- E-mailadres

- Muziekdiploma’s

- Muzieklessen


De persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de looptijd van de 
lidmaatschapsovereenkomst. Na beëindiging van het lidmaatschap mag Muziekvereniging 
Advendo-EMM de persoonsgegevens voor een periode van maximaal 7 jaar verwerken voor de 
financiële administratie.


Met uw toestemming bewaart Muziekvereniging Advendo-EMM de NAW-gegevens (naam, adres, 
woonplaats) voor eventuele toekomstige reünies. 


Website www.advendo-emm.nl 
Muziekvereniging Advendo-EMM respecteeert de privacy van bezoekers van de publieke website 
en draagt zorg dat persoonlijke gegevens die verstuurd worden via de website op een veilige en 
vertrouwelijke manier worden verzonden en verwerkt. Dit gebeurt volledig in overeenstemming 
met de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Gegevensgebruik 
Alle gegevens die ontvangen worden via de website worden uitsluitend gebruikt voor het doel 
waarvoor deze zijn bestemd. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden 
verstrekt, tenzij de vereniging hiertoe wettelijk wordt verplicht.


Surfgedrag en statistieken 
Op de website worden geen gegevens bijgehouden die gebruikt worden om het surfgedrag te 
analyseren en waar nodig te verbeteren.


Toepasselijkheid 
Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en verwerken van de gegevens die middels 
de website zijn verkregen, indien van toepassing. De verklaring is tevens van toepassing op 
gegevens die verkregen zijn door contactaanvragen die verzonden zijn via de website.


Verwerking persoonsgegevens 
De vereniging behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De vereniging verzamelt 
persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt 
ten behoeve van de administratie. Dit gebeurt door de secretaris van de vereniging en de deze 
functionaris heeft een overeenkomst met de vereniging dat hij/zij de veiligheid van de 
persoonsgegevens waarborgt. 


Cookies 
De website www.advendo-emm.nl maakt geen gebruik van cookies. De volgende beschrijvingen 
gelden alleen als op een later moment het gebruik van cookies aan de website wordt toegevoegd. 
Deze cookies worden dan alleen gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in het algemeen te 
analyseren. Deze gegevens zijn dan altijd geanonimiseerd, en dus niet herleidbaar naar een 
individu. De cookies die dan gebruikt worden kunnen uw computer/mobiel of de bestanden 
daarop nooit beschadigen. De typen cookies die dan mogelijk gebruikt worden kunnen worden 
onderverdeeld in 3 categorieën.


- Standaardcookies: Deze cookies worden alleen opgeslagen op uw toestel als u daar bij het 
bezoek aan de website toestemming voor geeft. Deze cookies worden anoniem verwerkt met 
als doel het monitoren en optimaliseren van het surfgedrag van de bezoeker in het algemeen.


- Google Analytics: Dit is een service van Google. Met deze service krijgt de eigenaar van de 
website (Muziekvereniging Advendo-EMM) inzicht in gebruikersstatistieken, bezoekersaantallen 
en populaire pagina’s op de website. De vereniging heeft ook hiervoor een functionaris die een 
overeenkomst heeft met de vereniging dat hij/zij de bescherming van gegevens waarborgt. De 
vereniging heeft niet in de hand wat Google met deze gegevens doet.




- Facebook: Met behulp van een Facebook pixel kan de vereniging de statistieken van het 
surfgedrag koppelen aan de Facebook-pagina van de vereniging. Daarnaast kan Facebook 
cookies plaatsen om het mogelijk te maken om foto’s en/of berichten te liken. Bij een bezoek 
aan de website wordt u om toestemming gevraagd. De cookies worden alleen met uw 
toestemming geplaatst.


Bij een nieuwe bezoeker toont de website de vraag om uw toestemming. U kunt dan per 
categorie toestemming geven voor het gebruik van cookies. Indien u geen toestemming geeft, of 
niets doet, worden de cookies niet geplaatst. Daarnaast kunt u uw webbrowser instellen dat 
cookies nooit geplaatst mogen worden. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. 
Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je 
cookie-voorkeuren.


Beveiliging 
De vereniging heeft zorgvuldige passende maatregelen getroffen om de website te beveiligen. Op 
deze manier wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens die middels de 
website worden verstuurd. De website is uitgerust met een geldig SSL certificaat, om er voor te 
zorgen dat gegevens altijd via een beveiligde verbinding van uw toestel naar de webserver 
verzonden worden. Daarnaast heeft de vereniging een functionaris die bevoegd is om het 
surfgedrag van bezoekers te monitoren. Deze functionaris heeft een overeenkomst met de 
vereniging om de veiligheid te waarborgen.


Links 
Als u via de website wordt doorgestuurd naar een andere website is Muziekvereniging Advendo-
EMM niet verantwoordelijk voor gegevens die via deze websites worden verzonden. Bij het 
bezoek van een dergelijke website wordt aangeraden om de privacy verklaring van de betreffende 
website te lezen. 


Verstrekking aan derden 
De gegevens die u, op welke manier dan ook, aan de vereniging verstrekt kan de vereniging aan 
derde partijen verstrekken, alleen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de eerder 
beschreven doeleinden.


De vereniging maakt gebruik van derde partijen voor:


- ledeninformatie t.b.v. gemeentelijke subsidie (Gemeente Noord-Beveland en Gemeente Goes)


- ledeninformatie t.b.v. periodieke landelijke bond


De vereniging geeft nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee de vereniging geen 
verwerkersovereenkomst heeft. Indien dit van toepassing is, worden met deze partijen duidelijke 
afspraken gemaakt over het verwerken van gegevens om ook hier de veiligheid van uw gegevens 
te waarborgen. 


In andere gevallen zal de vereniging persoonlijke gegevens alleen verstrekken aan derde partijen 
indien de vereniging hiertoe wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is de politie die specifieke 
persoonsgegevens opvraagt in het kader van een onderzoek. Als het verschaffen van deze 
gegevens wettelijk is toegestaan, en de vereniging hiertoe ook wettelijk is verplicht, zal de 
vereniging meewerken aan deze data-uitwisseling.


In alle andere gevallen van data-uitwisseling zal de vereniging u schriftelijk om toestemming 
vragen, alvorens de gegevens worden verstrekt aan de derde partij.


Buiten de EU 
De vereniging verstrekt geen gegevens aan derde partijen die buiten de Europese Unie gevestigd 
zijn.


Minderjarigen 
Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden alleen verwerkt indien 
daartoe schriftelijke toestemming is van een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.




Bewaartermijn 
Muziekvereniging Advendo-EMM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 
het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist (bijvoorbeeld in het 
geval van financiële administratie).


Beveiliging 
Muziekvereniging Advendo-EMM heeft passende organisatorische en technische maatregelen 
getroffen om de persoonsgegevens te allen tijde op een veilige manier (conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) te verwerken. Onder deze maatregelen vallen:


- Alle functionarissen die namens de vereniging bevoegd zijn om uw gegevens te verzamelen en/
of te verwerken zijn gehouden aan geheimhouding en hebben een overeenkomst met de 
vereniging dat de veiligheid gewaarborgd zal worden.


- Leden kunnen inloggen op het ledensysteem met een uniek e-mailadres en een beveiligd 
wachtwoord.


- Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd of geanonimiseerd indien daar aanleiding voor 
is. 


- Bestuursleden kunnen back-ups maken van ledenbestanden, zodat in het geval van een fysiek 
of technisch incident de gegevens hersteld kunnen worden. Deze back-ups worden veilig 
opgeslagen en alleen de daartoe bevoegde functionaris beheert de back-ups.


- De vereniging test en evalueert regelmatig de maatregelen.


- De vereniging werkt aan een AVG-protocol. Daarin wordt beschreven hoe gehandeld wordt in 
het geval dat een lid geen toestemming geeft voor het verwerken van zijn/haar 
persoonsgegevens. 


- De vereniging wijst een functionaris aan die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de 
privacy van leden. Deze functionaris draagt tevens zorg voor een actuele ledenadministratie. 
Deze functionaris is het contact voor leden in het geval van vragen of problemen omtrent de 
verwerking van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die 
bewaard of verwerkt worden door de vereniging. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van 
de persoonsgegevens, of een deel daarvan, door de vereniging of door een mogelijke derde partij, 
welke specifiek optreedt als verwerker van persoonsgegevens. U kunt te allen tijde alle verwerkte 
persoonsgegevens laten overdragen aan uzelf of een andere partij. In een dergelijk geval kan de 
vereniging u vragen zich te legitimeren voordat de overdracht plaats zal vinden.


Eerder gegeven toestemming voor het verwerken kan te allen tijde door u worden ingetrokken. 
Gegevens die tijdens de periode met toestemming zijn verwerkt hoeven niet verwijderd te worden 
door de vereniging. Deze gegevens zullen wel geanonimiseerd worden. Vanaf het moment van 
intrekken van de toestemming worden geen nieuwe persoonsgegevens meer verzameld of 
verwerkt.


Klachten 
Als u een klacht heeft over de verzameling of verwerking van persoonsgegevens kunt u hierover 
contact opnemen met de secretaris van de vereniging of het aangewezen contact van het AVG-
protocol van de vereniging. Indien we er samen niet uit komen, kunt u een klacht indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens.


Datalek 
Een datalek is een fysiek of technisch beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt 
worden. Dit is een inbreuk op uw privacy en daarom verzoeken we u met klem om een dergelijk 
lek direct aan te geven bij de functionaris voor de AVG en privacy. Het kan hierbij gaan om 
ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens.




Voorbeelden van datalekken zijn:


- Gestolen ledenadministratie.


- Inbraak op het beveiligde deel van de website (hacken).


- Het versturen van mailings waarbij ook de e-mailadressen van andere ontvangers voor u 
zichtbaar zijn.


In bepaalde gevallen is de vereniging verplicht om aangifte van een datalek te doen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. De betrokkenen van een datalek dienen altijd geïnformeerd te 
worden door de vereniging. Datalekken worden door de functionaris AVG/privacy geregistreerd 
om te voorkomen dat soortgelijke lekken nogmaals optreden.


Vragen 
Als u naar aanleiding van deze verklaring vragen heeft, kunt u hiervoor terecht bij de secretaris 
van de vereniging of de functionaris AVG/privacy.


Contact 
Muziekvereniging Advendo-EMM 
Secretaris: Yannemique van Eijk 
info@advendo-emm.nl


Koninklijke Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht 
Postbus 15, 4484 ZG Kortgene 
KVK 40310473


Muziekvereniging Advendo, Aangenaam Door Verpozing En Nuttig Door Ontspanning 
Veerweg 53, 4471 NB Wolphaartsdijk 
KvK 40309057



