Privacy reglement
1 Het NHJO en de AVG
Ook het NHJO heeft te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), want wij verwerken (op zeer beperkte schaal) persoonsgegevens. In dit Privacy
Reglement leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe
we daarmee omgaan. Het reglement betreft zowel de Stichting NHJO als de
ondersteunende stichting Vrienden van het NHJO..
Het NHJO verwerkt gegevens van vier groepen personen: leden, personen die deel uit
maken van de organisatie (bestuursleden, vrijwilligers, dirigent en repetitoren),
donateurs en concertbezoekers.

2 Gegevens van leden
2.1 Welke gegevens verzamelen we?
Van leden verzamelen we de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•

Voornaam (roepnaam) en achternaam
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer(s)
e-mail adres
Instrument

Deze gegevens verstrekken de leden op het moment dat ze zich aanmelden voor een
auditie. We gebruiken de gegevens om de leden te kunnen bereiken buiten repetities en
concerten om. De geboortedatum gebruiken we om tijdens zomer- en winterkamp te
bepalen of je alcohol mag gebruiken of niet.
De penningmeester beschikt daarbij nog over de betaalgegevens in verband met het
innen van de contributie.
Tenslotte worden er tijdens de kampen en concerten zo nu en dan foto’s gemaakt, die
gebruikt kunnen worden voor de publiciteit rond de uitvoeringen van het NHJO.
2.2 Waar bewaren we de gegevens?
De gegevens worden bewaard door een daarvoor aangewezen lid van het bestuur. Kijk
op de website van het NHJO onder ‘Contact’ om te weten wie dat is. De foto’s worden
beheerd door een lid van het bestuur van de Vrienden van het NHJO. De gegevens
worden bewaard op beveiligde systemen die niet vanaf Internet toegankelijk zijn.
Een kopie van de gegevens (in PDF formaat, dus niet te wijzigen) wordt bewaard op het
besloten deel van de website van het NHJO.
2.3 Wie kan de gegevens gebruiken?
De ledenadministratie zelf is alleen toegankelijk voor het daartoe aangewezen
bestuurslid. Daar kun je ook correcties en wijzigingen doorgeven.
De kopie op de website is toegankelijk voor de orkestleden en voor de leden van het
bestuur.
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De betaalgegevens zijn alleen bekend bij de penningmeester van het NHJO, en kunnen
tijdens de kascontrole worden ingezien door de kascommissie.
Gegevens worden verwijderd op het moment dat een lid het orkest verlaat. Alleen de
penningmeester bewaart een kopie van de ledenlijst als onderdeel van het financiële
archief van het NHJO.
Het NHJO verstrekt nooit gegevens van leden aan externe partijen.
2.4 Hoe gebruiken we de foto’s?
Overzichtsfoto’s van het hele orkest (waar leden niet of nauwelijks herkenbaar zijn)
worden gebruikt in de publiciteit. Foto’s van kleine groepjes orkestleden worden
gebruikt op de website om een sfeerbeeld te geven van de activiteiten van het orkest.
Leden worden daarbij niet met name genoemd, maar zijn vaak wel herkenbaar
afgebeeld.
Tegen het eerste kun je geen bezwaar maken, tegen de tweede vorm van gebruik wel.
Als je wilt dat een foto waar je herkenbaar op voorkomt verwijderd wordt van de
website, neem dan contact op met de Vrienden van het NHJO.

3 Gegevens van bestuursleden en vrijwilligers
3.1 Welke gegevens verzamelen we?
Van bestuursleden, repetitoren en vrijwilligers leden verzamelen we de volgende
gegevens:
•
•
•
•

Voornaam (roepnaam) en achternaam
Adres
Telefoonnummer(s)
e-mail adres

Deze gegevens verstrekken de betrokken personen op het moment dat ze een rol binnen
de organisatie op zich nemen. We gebruiken de gegevens om de elkaar te kunnen
bereiken buiten repetities en concerten om.
De penningmeester beschikt daarbij nog over de betaalgegevens in verband met het
betalen van onkostendeclaraties.
3.2 Waar bewaren we de gegevens?
De gegevens worden bewaard door een daarvoor aangewezen lid van het
(vrienden)bestuur. De gegevens worden bewaard op beveiligde systemen die niet vanaf
Internet toegankelijk zijn.
Op de website worden de namen vermeld, maar geen persoonlijke contactgegevens.
3.3 Wie kan de gegevens gebruiken?
De gegevens worden rechtstreeks gedeeld in PDF formaat tussen de betrokken
personen.
De betaalgegevens zijn alleen bekend bij de penningmeester van het NHJO, en kunnen
tijdens de kascontrole worden ingezien door de kascommissie.
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Gegevens worden verwijderd op het moment dat iemand niet langer betrokken is bij de
organisatie. Alleen de penningmeester bewaart een kopie van de gegevens als onderdeel
van het financiële archief van het NHJO.

4 Donateurs en belangstellenden
4.1 Welke gegevens verzamelen we?
Van donateurs en belangstellenden verzamelen we de volgende gegevens:
•
•
•

Voornaam (of aanspreektitel) en achternaam
Adres
e-mail adres

Deze gegevens verstrekken donateurs/belangstellenden op het moment dat ze zich
aanmelden. We gebruiken de gegevens om deze personen te informeren over komende
concerten en ander relevant nieuws over het NHJO.
De penningmeester beschikt daarbij nog over de betaalgegevens als donateurs een
bijdrage overmaken.
4.2 Waar bewaren we de gegevens?
De gegevens worden bewaard door de Penningmeester van de Vrienden van het NHJO.
Kijk op de website van het NHJO onder ‘Contact’ om te weten wie dat is. De gegevens
worden bewaard op beveiligde systemen die niet vanaf Internet toegankelijk zijn.
4.3 Wie kan de gegevens gebruiken?
De administratie van donateurs en belangstellenden is alleen toegankelijk voor de
Penningmeester van de Vrienden van het NHJO.
Gegevens worden verwijderd op verzoek van de betrokken persoon of als een donateur
meer dan een jaar niet reageert op verzoeken om de donatie over te maken.
Het NHJO verstrekt nooit gegevens van donateurs en belangstellenden aan externe
partijen.

5 Gegevens van concertbezoekers
5.1 Welke gegevens verzamelen we?
Voor elektronische kaartverkoop maakt het NHJO gebruik van de diensten van
Concert4You. Van deze organisatie krijgen we van Concert4You een opgave van alle
bestellingen, met daarin:
•
•
•

De door de bezoeker opgegeven naam
e-mail adres
Aantallen en soorten bestelde kaarten

Deze gegevens verstrekken de betrokken personen op het moment dat ze een of meer
tickets bestellen.
5.2 Waar bewaren we de gegevens?
De gegevens worden bewaard door de webmaster van het NHJO. De gegevens worden
bewaard op een beveiligd systeem dat niet vanaf Internet toegankelijk is.
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5.3 Wie kan de gegevens gebruiken?
We gebruiken de gegevens als controle bij de toegang tot de concerten.
De penningmeester van het NHJO krijgt een exemplaar ten behoeve van de financiële
afwikkeling met Concert4You.
De gegevens worden verwijderd zodra de financiën zijn afgewikkeld, meestal 2-4 weken
na het laatste concert van een serie.
Het NHJO gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden. Concert4You geeft in zijn
gebruiksvoorwaarden aan de gegevens evenmin voor andere doelen te gebruiken.

6 Communicatie & Sociale media
Het NHJO gebruikt voor de communicatie met de leden vooral de website. Op de website
worden geen gegevens verzameld over bezoekers van de website en de manier waarop
ze de website gebruiken.
Er zijn twee Facebook pagina’s over het NHJO. De eerste is openbaar en wordt gebruikt
om nieuwtjes over het orkest te verspreiden onder belangstellenden. De tweede is
besloten; leden kunnen vragen om tot deze groep toegelaten te worden. Deze pagina
wordt gebruikt voor communicatie tussen leden onderling. Beide pagina’s worden
beheerd door de OrCo (de Orkest Commissie) – met andere woorden door de leden zelf.
Het NHJO verwerkt geen gegevens over het gebruik van de Facebook pagina’s.
Het NHJO maakt geen gebruik (meer) van Twitter en andere sociale media.

7 Datalek
Het NHJO heeft passende maatregelen genomen om de verzamelde persoonsgegevens te
beveiligen. Mochten er onverhoopt toch gegevens uitlekken, dan zullen we de
betrokkenen daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en maatregelen nemen
om de gevolgen voor de betrokkenen te beperken.

8 Wijzigingen
Het NHJO behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. Wijzigingen zullen
worden aangekondigd op de Leden pagina van de website. Op de website is ook altijd de
laatste versie van dit reglement te vinden.
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