Vul je reactie hier in ...

PRIVACYVERKLARING HARMONIUM VERENIGING NEDERLAND
§ 1 - Identiteit van de vereniging
De Harmonium Vereniging Nederland, afgekort HVN
ingeschreven onder: KVK 40481956
gevestigd te:
Prins Hendrikweg 12
Wijk bij Duurstede 3962EL
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

§ 2 - Persoonsgegevens en gebruik ervan
Door het aangaan van het HVN lidmaatschap geeft men toestemming voor het gebruik van de volgende
persoonsgegevens:
- Initialen, voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Lidmaatschapsnummer
- Bankrekeningnummer
- Contributiebetalingen
- Toestemming automatische incasso
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:
- Toezending van het kwartaaltijdschrift "Vox Humana"
- Het innen van contributie via automatische incasso (optioneel)
- Verzenden van onze nieuwsbrief "De Tremblant"
- Toegang tot het ledengedeelte van de website (optioneel)
- Vastleggen van bezoek jaarvergadering
Niet-leden kunnen zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Bij aanmelding daarvoor op de website, met vermelding van
naam en e-mail, geven ze toestemming voor het gebruik daarvan, uitsluitend voor verzending. Bij afmelding, ook op de
website, worden de gegevens gewist

§ 3 - Vastlegging en bescherming van persoonsgegevens
De aanvraag voor het lidmaatschap wordt schriftelijk, per brief of per e-mail bij de HVN secretaris ingediend, met
vermelding van de in §2 genoemde persoonsgegevens, waarmee toestemming wordt gegeven voor opslag en gebruik
voor de daar genoemde doeleinden.
De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst op diens eigen computer. Hij verstrekt kopieën en
updates ervan aan de penningmeester ten behoeve van de contributie-inning, aan de Vox-redactie ten behoeve van de
tijdschriftverzending en aan de webmaster ten behoeve van de toegang tot de ledenwebsite, alles voor zover van
toepassing.
Bestaande leden van vóór de inwerkingtreding van de AVG wordt per nieuwsbrief instemming gevraagd met de
hiervoor vermelde registratie, onder toepassing van de regel: "Wie zwijgt stemt toe".
De leden van het HVN bestuur en de Vox-redactie die in het bezit zijn van een ledenlijst, op hun eigen computer of op
papier, dragen er zorg voor dat de gegevens niet door derden kunnen worden benaderd. Als het opslag op pc, tablet of
smartphone betreft moeten deze dragers zijn beveiligd tegen iedere vorm van inbraak, door toepassing van de algemeen
gangbare hard- en software beveiligingshulpmiddelen. Waar mogelijk dienen de gegevens versleuteld worden
opgeslagen.
Bij het aanvaarden van een bestuurs- of redactiefunctie die toegang tot ledengegevens tot gevolg heeft ondertekent de
functionaris een verklaring waarin hij/zij toezegt de gegevens niet aan derden te verstrekken of zelf te gebruiken voor
andere doeleinden dan bovengenoemde in § 2 en ze bij aftreden van z'n persoonlijke opslagmedia te verwijderen.

Privacyverklaring Harmonium Vereniging Nederland

pag. 1

De HVN webmaster is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die op de HVN website zijn geregistreerd,
met uitzondering van de gegevens der nieuwsbriefabonnees, die door de hoofdredacteur van de Vox worden beheerd in
Mailchimp. Laatstgenoemde is daarom verantwoordelijk voor de beveiliging van de betreffende gegevens en de
contractueel vastgelegde zekerstelling dat de (Mailchimp) provider er geen misbruik van maakt.
De website draait onder CMS Joomla 3 en is gehost en gecertificeerd bij hostprovider "Siteground", welke contractueel
verplicht is te waken tegen onbevoegde toegang tot de website-inhoud. Back-ups worden maandelijks gemaakt door de
webmaster, die kopieën ervan bewaard op z'n eigen thuiscomputer. De ledengegevens zijn op de website alleen
toegankelijk voor de webmaster en een lid van de website-beheercommissie die de webmaster kan vervangen.
Het lid van de Vox redactie dat de contacten met de drukker onderhoudt en ter wille van de distributie de adressen ter
beschikking stelt vergewist zich ervan dat de drukker of andere instantie die de daadwerkelijke adressering verricht,
contractueel gebonden is aan geheimhouding van de adreslijst.

§ 4 - Inzage, wijziging en verwijdering van gegevens op verzoek van verenigingsleden
Alle verzoeken tot inzage of wijziging van de persoonsgegevens kunnen per e-mail worden gericht aan de secretaris, die
ze afhandelt en een bevestiging van afhandeling terugstuurt. Als een lid z'n lidmaatschap opzegt worden diens gegevens
aan het eind van het lopende kalenderjaar verwijderd, tenzij er nog een contributiebetaling moet plaatsvinden, in welk
geval de penningmeester beoordeelt wanneer de gegevens kunnen worden verwijderd en dat aan de secretaris meedeelt.
Alle door de secretaris aangebrachte wijzigingen worden doorgegeven aan de overige bestuurs- en redactie-leden en de
webmaster, die allen verplicht zijn de door hen opgeslagen kopieën dienovereenkomstig bij te werken.

§ 5 - gebruik van foto- en video materiaal
Bij de in §3 vermelde aanvraag van lidmaatschap wordt ook toestemming vooraf gegeven voor publicatie - op de HVN
website - van fotoreportages waar het lid op voorkomt. Hij/zij heeft echter het recht bepaalde foto's waar hij/zij
duidelijk herkenbaar op te zien is te laten verwijderen, middels een schriftelijk/email verzoek aan de secretaris.

§ 6 - AVG-functionaris
Het HVN bestuur benoemt een AVG-functionaris. Deze draagt zorg voor de afhandeling van klachten m.b.t. het gebruik
van persoonsgegevens, inclusief de melding van datalekken, en voert periodieke controles uit op de naleving van de
hiervoorgenoemde procedures en voorzorgsmaatregelen.

§ 7 - publicatie
In een aflevering van de nieuwsbrief wordt éénmalig het bestaan van dit document aangekondigd en met een link de
inhoud ervan bereikbaar gemaakt. Eventuele wijzigingen worden in volgende afleveringen vermeld.
Op de website is, links onderaan op de voorpagina, de link "Privacy verklaring" opgenomen naar de inhoud van dit
document. Daarbij wordt het e-mail adres van de AVG-functionaris gegeven om klachten, onregelmatigheden en
datalekken aan te melden
In de rubriek "Lid worden" is de volgende verklaring opgenomen:
Ik geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn gegevens in overeenstemming met de door mij geraadpleegde
"Privacy verklaring", te downloaden via de link op de voorpagina van de website.
Bij aanmelding voor de nieuwsbrief "De Tremblant", op de website, is de volgende verklaring opgenomen:
Ik geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn adresgegevens conform het in de "Privacy verklaring" gestelde,
te downloaden via de link op de voorpagina van de website.
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