Zwolle

Het beleid van Huismuziek Zwolle inzake persoonsgegevens
De huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 vervangen door de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywetgeving met
strengere eisen rondom persoonsgegevensbeheer zal in de hele Europese Unie gelden.
Huismuziek Zwolle (HMZ) gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens in
overeenstemming met de AVG.
Het belangrijkste aspect is het beheer van de persoonsgegevens van onze leden. Deze
gegevens moeten passen bij het doel, waarvoor wij die gegevens gebruiken, namelijk
lidmaatschapsadministratie, financiële administratie en communicatie met de leden. HMZ
verstrekt geen gegevens van haar leden aan derden buiten de vereniging, tenzij de vereniging
hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Voor de aanvraag van
subsidies of bijdragen door overheidsorganen kan HMZ mogelijk gegevens verstrekken van
haar leden.
Bij inschrijving vragen we aan onze nieuwe leden de volgende gegevens: naam, postadres,
telefoonnummer, e-mailadres, instrument en speelgroep en of er bezwaar is, dat die gegevens
vermeld worden op de ledenlijst. De hieruit samengestelde ledenlijst wordt vanuit het HMZsecretariaat doorgegeven aan bestuursleden, die dit voor hun bestuurstaken nodig hebben en
aan de leden van de betreffende spelersgroep. De gegevens worden op een beveiligde
omgeving opgeslagen. Via het secretariaat kunnen de leden altijd hun gegevens inzien of
wijzigen. HMZ bewaart de persoonsgegevens van haar leden zolang en voor zover deze nodig
zijn, in ieder geval gedurende het lidmaatschap. Na beëindiging van het lidmaatschap bewaart
HMZ de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn welke voor de vereniging geldt.
Af en toe worden bij HMZ-repetities, concerten en andere evenementen foto’s gemaakt. Deze
kunnen gepubliceerd worden op onze website, sociale media of in onze nieuwsbrief. In dat
verband wordt ook op het betreffende inschrijfformulier gevraagd of een lid of deelnemer
daar toestemming voor geeft. Buiten dat heeft elk lid of deelnemer de mogelijkheid om
bezwaren tegen specifieke foto’s te melden bij het bestuur.
N.B. Beeldmateriaal opgenomen en gepubliceerd door individuele HMZ-leden of toehoorders
valt buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur.

