AVG verklaring
Fanfare Sint Lambertus verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Fanfare Sint Lambertus begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing
is. Regelmatig worden de gegevens gecontroleerd en bijgewerkt. Fanfare Sint Lambertus heeft kennis van de materie
en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

Inventarisatie persoonsgegevens.
Fanfare Sint Lambertus heeft in haar ledenbestand de volgende gegevens opgenomen:
Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
Geslacht
Adres
Geboortedatum
Postcode
Bankrekeningnummer
Woonplaats
lid van de vereniging sinds.....
Telefoonnummer
instrument dat het lid bespeelt
E-mailadres
Nieuwe leden vullen een papieren aanmeldingsformulier in. De gegevens worden opgenomen in twee
excelbestanden. Ledenadministratie (secretaris) en contributiebetalingen (penningmeester).
De e-mailadressen worden ook gebruikt voor het verzenden van organisatorische informatie en de Nieuwsbrief.
De samensteller van de Nieuwsbrief (een verenigingslid) heeft alleen de beschikking over: “naam en e-mailadres”

Fanfare Sint Lambertus verklaart:
-

Wij als vereniging hebben onze privacy policy vindbaar gemaakt op de website van de vereniging. In alle
overeenkomsten (documenten met persoonsgegevens) staat een verwijzing naar de privacy policy.

-

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Alleen als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor we ze hebben gekregen.

-

Alleen geautoriseerde personen kunnen de persoonsgegevens inzien en bewerken. Wij als vereniging hebben
persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

-

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te
halen en te installeren.

-

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen buiten de EU.

-

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

-

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn, verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

-

Wij als vereniging maken geen gebruik van digitale direct marketing.

-

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

-

Wij als vereniging hebben papieren documenten met persoonsgegevens, opgeslagen achter slot en grendel.

-

Binnen onze vereniging is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld
moet worden zodat wij als vereniging adequaat het datalek kunnen afhandelen en documenteren.

-

Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over privacy bescherming. Regelmatig wordt tijdens bestuursvergaderingen
aandacht besteed aan privacy bescherming.

-

Ondertekening.
Schinveld, 16 mei 2018:
Paul Quaedvlieg, Secretaris Fanfare Sint Lambertus

