
 
 

Privacyverklaring 
 

De Stichting Bathmense Beiaard (hierna te noemen ‘’de SBB’’) onderschrijft het belang van 
bescherming van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). In deze privacyverklaring formuleren wij de genomen maatregelen en geven wij rekenschap 
over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. 
 
Wij zijn gehouden om: 

• Uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt; 

• Verwerking van uw gegevens te beperken tot slechts die gegevens die minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt; 

• Passende maatregelen te nemen ten behoeve van de beveiliging van uw persoonsgegevens; 

• Geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, hierop te willen wijzen en 
deze te respecteren. 

 
Persoonsgegevens van vrijwilligers en donateurs van de SBB en van personen die zich opgegeven 
hebben voor aankondigingen van activiteiten, concerten, uitvoeringen etc. en andere relevante 
informatie met betrekking tot genoemde activiteiten van de SBB, worden door de SBB verwerkt ten 
behoeve van: 

• Administratieve doeleinden; 

• Communicatie aan hierboven vermelde personen; 

• Het informeren van bovenvermelde personen. 
 
Hiervoor kan de SBB de navolgende persoonsgegevens van u vragen: 

• Aanhef (dhr. / mevr.) 

• Initialen, eventueel tussenvoegsel, achternaam 

• Adres 

• Postcode en woonplaats 

• Telefoonnummer(s) 

• E-mailadres 
 
De SBB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen: 

• Alle personen die namens de SBB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 
aan geheimhouding daarvan; 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten; 

 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
(of een deel daarvan) door ons. 
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Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 
Tijdens activiteiten van de SBB kunnen foto’s en films worden gemaakt. Door deelname aan onze 
activiteiten stemt de deelnemer in met dit privacy beleid, en doet hij/zij afstand van haar portretrecht. 
De deelnemer geeft de SBB ook expliciet toestemming voor het verwerken van deze gegevens en het 
gebruik daarvan bij presentaties en eventueel op de website. 
 
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 nier uit dan heeft u altijd het recht een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, toezichthoudende autoriteit inzake de AVG. 
 
Deze privacyverklaring wordt gepubliceerd op de Website van de SBB, www.bathmensebeiaard.nl 
Binnen het bestuur van de SBB zijn de secretaris en de penningmeester aangewezen om de 
bepalingen van deze privacyverklaring te bewaken en zo nodig te onderhouden. 
Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hierover hebben, 
dan kunt u contact opnemen met onze secretaris en/of penningmeester. 
 
Namens het bestuur van de SBB (21 maart 2019) 
 
 
HjJ. Borninkhof (voorzitter a.i.) 
G.J.M. ter Horst (secretaris) 
T. in ’t Hof (penningmeester) 
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