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Inleiding 

“Amor Musae” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze beschrijving van 

ons privacy-beleid willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoons-

gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoons-

gegevens om. “Amor Musae” houdt zich daarbij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit betekent dat wij: 

♫ uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens, gevraagd of 

ongevraagd, aan ons zijn verstrekt dan wel op een andere wijze door ons zijn verkregen; 

♫ de verwerking van uw persoonsgegevens in alle gevallen beperken tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor het verwezenlijken van een of meer van de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn bestemd; 

♫ u altijd vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij uw toestemming voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens nodig hebben; 

♫ passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen waardoor de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is; 

♫ geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het verwezenlijken van de 

doeleinden waarvoor deze gegevens door ons zijn verzameld; 

♫ wat betreft uw persoonsgegevens op de hoogte zijn van uw rechten, wij u hierop willen wijzen en wij deze 

rechten respecteren. 

In onze AVG Verwerkingsregisters (zie bijlagen) kunt u lezen van welke categorieën personen, die in enige 

relatie staan tot onze vereniging, wij welke gewone en bijzondere persoonsgegevens verwerken, alsook voor  

het verwezenlijken van welke specifieke doeleinden. Deze registers maken onlosmakelijk deel uit van dit 

document. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Als grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens geldt: 

♫ voor de leden van onze vereniging (m.i.v. minderjarige leden, bestuursleden, ereleden en oudleden): 

 de lidmaatschapsovereenkomst c.q. het aanmeldingsformulier; 

♫ voor de dirigenten van onze orkesten: de dirigentenovereenkomst; 

♫ voor de gearrangeerde assistenten, solisten/artiesten en vrijwilligers: de in enigerlei vorm gegoten 

 samenwerkingsovereenkomst; 

♫ voor de donateurs, vrienden en sponsors van onze vereniging: de schriftelijk aanmelding als zodanig; 

♫ voor de muziekdocenten van onze leerlingen en overige relaties van de vereniging: de in enigerlei vorm 

 gegoten samenwerkingsovereenkomst. 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Als “Amor Musae” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van ons Privacy-beleid hierover, of in algemenere zin, nog vragen heeft of contact met ons wenst 

op te nemen dan kan dit via de contactgegevens aan het slot van dit document. 

Doorgeven persoonsgegevens 

“Amor Musae” geeft persoonsgegevens slechts door aan andere partijen, indien en voor zover dit noodzakelijk 

is om de specifieke doeleinden te verwezenlijken waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. Zo maken 

wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving van onze website, van ons  

e-mailverkeer en van de door ons gebruikte sociale media. 
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Tenzij de aard van de persoonsgegevens en/of de betrokken omstandigheden ons daartoe noodzaken, sluiten 

wij met andere partijen geen verwerkersovereenkomsten af, maar volstaan wij met de eis dat de andere partij 

beschikt over een privacy-beleid dat aantoonbaar voldoet aan de AVG. 

Wel hebben wij met de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) en met de Koninklijke Nederlandse 

Muziek Organisatie (KNMO), in het kader van ons lidmaatschap van de BBM en de KNMO, een verwerkers-

overeenkomst afgesloten voor de periodiek aan deze partijen te verstrekken persoonsgegevens van onze leden. 

In deze overeenkomsten zijn de nodige afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 

waarborgen. 

Ook hebben wij met Neostrada een verwerkersovereenkomst afgesloten voor de webhosting van de website 

van onze vereniging. 

Verder verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u ons hiertoe schriftelijk toestemming 

geeft of dit wettelijk verplicht en ook toegestaan is. 

Doorgifte binnen EU 

“Amor Musae” verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan partijen welke zijn gevestigd binnen de EU. 

Minderjarigheid 

“Amor Musae” verwerkt persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) enkel en alleen 

indien daartoe schriftelijk toestemming is verleend door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

“Amor Musae” bewaart persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk voor het verwezenlijken 

van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verkregen dan wel op grond van de wet is vereist. 

♫ Voor de persoonsgegevens van de leden van onze vereniging houden wij een bewaartermijn aan van 7 jaar 

na de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging. 

♫ Voor de persoonsgegevens van alle andere relaties van onze vereniging houden wij een bewaartermijn aan 

van 7 jaar na beëindiging van de jongste onderlinge samenwerking. 

♫ In afwijking van het voorgaande geldt dat bijzondere persoonsgegevens binnen voornoemde bewaartermijn 

van 7 jaar slechts worden bewaard zolang deze gegevens nog relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze 

door de vereniging zijn vastgelegd. 

♫ Voor de persoonsgegevens die bestemd zijn om te worden opgenomen in het historisch archief geldt geen 

bewaartermijn, deze persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard op basis van de vigerende 

schenkingsovereenkomst met het Stadsarchief Breda. 

Beveiliging 

“Amor Musae” heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens 

te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging 

of beschadiging, zo hebben we onder meer de volgende maatregelen genomen: 

♫ alle personen, die namens “Amor Musae” van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding van deze gegevens; 

♫ alleen de leden van onze vereniging en door het bestuur daartoe geautoriseerde derden hebben toegang tot 

de gewone persoonsgegevens; 

♫ alleen de bestuursleden van onze vereniging en door het bestuur daartoe geautoriseerde leden en derden 

hebben toegang tot de bijzondere persoonsgegevens. Echter uitsluitend voor zover die gegevens relevant 

zijn voor het verwezenlijken van de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn vastgelegd; 
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♫ we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze ict-systemen; 

♫ we zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

♫ we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten; 

♫ we testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en voorzieningen; 

♫ alle leden van onze vereniging zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoons-

gegevens en worden hierop periodiek geattendeerd. 

Uw rechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die “Amor Musae” van u heeft 

vastgelegd. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of van een deel ervan) 

door ons of door één van onze verwerkers. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u verleende toestemming hiertoe, dan heeft 

u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct 

contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk zeer vervelend. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is in Nederland de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Wijzigingen 

“Amor Musae” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy-beleid. Uiteraard 

zullen deze wijzigingen dan worden gepubliceerd op de website van onze vereniging www.amormusae.nl. Wij 

raden u aan ons privacy-beleid regelmatig op onze website te raadplegen, opdat u altijd van de actuele versie 

op de hoogte bent. De datum waarop dit document is gewijzigd, is vermeld aan de voet van de bladzijden. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons privacy-beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens 

“Amor Musae” 

Postbus 96 

4840 AB Prinsenbeek 

info@amormusae.nl 

Bijlagen 

♫ AVG Verwerkingsregister gewone persoonsgegevens 

♫ AVG Verwerkingsregister bijzondere persoonsgegevens 

http://www.amormusae.nl/
mailto:info@amormusae.nl

