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Privacy Policy van muziekvereniging OKK te Wemeldinge 
 

Muziekvereniging OKK hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie 
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Muziekvereniging OKK te Wemeldinge houdt zich in alle gevallen aan 
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 
(AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy 

policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van 
u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook 
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf 
of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren 
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
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. 
 
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 erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming. 
 
Als Muziekvereniging OKK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere 
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit ons mail adres: 
secretariaat@okkwemeldinge.nl. 

http://www.okkwemeldinge.nl/
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Privacy policy persoonsgegevens leden 
 
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door muziekvereniging OKK te 
Wemeldinge verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

- Lidmaatschap 

- Communicatie 

Voor de bovenstaande doelstellingen van muziekvereniging OKK te Wemeldinge 
beschikken wij over de volgende persoonsgegevens: 
 

Voornaam  

Achternaam  

Geslacht  

Adres  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

geboortedatum  

Lid sinds  

 
Uw persoonsgegevens worden door muziekvereniging OKK uit Wemeldinge opgeslagen 
ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode: 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst(lidmaatschap) en daarna alleen in de 

financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) moet de vereniging 

vragen akkoord te gaan met verwerking van bovengenoemde gegevens voor de 

aangegeven doeleinden. Voor leden jonger dan 16 jaar dienen de ouders akkoord te gaan 

en te tekenen voor verwerking van bovengenoemde gegevens. 

 

Onder de Algemene Verordening gegevensbescherming(AVG) is toestemming nodig voor 

het publiceren van beeldmateriaal. 

Voor het publiceren van beeldmateriaal voor jongeren jonger dan 16 jaar is toestemming 

van de ouders nodig. 

Met het ondertekenen van dit document geeft u toestemming om beeldmateriaal(van uw 

kind) te publiceren op onze website en facebookpagina. 

 

We vragen formulier te ondertekenen wanneer persoonsgegevens akkoord zijn en u 

akkoord gaat met hetgeen hierboven is gesteld. 

 

Naam:            

      

Datum: 

 

Handtekening: 

http://www.okkwemeldinge.nl/
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Privacy policy persoonsgegevens medewerkers 

 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door muziekvereniging OKK te Wemeldinge 

verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

- Uitvoeren van de arbeidsovereenkomst 

- Communicatie 

Voor de bovenstaande doelstellingen van muziekvereniging OKK te Wemeldinge 

beschikken wij over de volgende persoonsgegevens: 

 

Voornaam  

Achternaam  

Geslacht  

Adres  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

geboortedatum  

In dienst sinds  

Bankgegevens  

 

Uw persoonsgegevens worden door muziekvereniging OKK uit Wemeldinge opgeslagen 

ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode: 

Gedurende de looptijd van het contract en daarna alleen in de financiële administratie voor 

maximaal 7 jaar. 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) moet de vereniging 

vragen akkoord te gaan met verwerking van bovengenoemde gegevens voor de 

aangegeven doeleinden 

 

Onder de Algemene Verordening gegevensbescherming(AVG) is toestemming nodig voor 

het publiceren van beeldmateriaal. 

Met het ondertekenen van dit document geeft u toestemming om beeldmateriaal te 

publiceren op onze website en facebookpagina. 

 

We vragen formulier te ondertekenen wanneer persoonsgegevens akkoord zijn en u 

akkoord gaat met hetgeen hierboven is gesteld. 

 

Naam:            

      

Datum: 

 

Handtekening: 

 

http://www.okkwemeldinge.nl/
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Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees 
 
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door muziekvereniging OKK te 
Wemeldinge verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:  
 

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
 

- Het formulier Inschrijven nieuwsbrief;  
 
Voor de bovenstaande doelstelling vraagt muziekvereniging OKK te Wemeldinge de 
volgende persoonsgegevens van u:  
 

- Voornaam;  
- Achternaam;  
- E-mailadres.  

 
Uw persoonsgegevens worden door muziekvereniging OKK te Wemeldinge opgeslagen 
ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:  
 

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.  
 
U kunt zich via een link in de Nieuwsbrief afmelden 

http://www.okkwemeldinge.nl/
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Geheimhoudingsverklaring bestuursleden 
 

Ondergetekende is bestuurslid bij muziekvereniging OKK te Wemeldinge en erkent dat 
hem geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband 
houdende met de bedrijfsvoering van OKK alsmede van alle bijzonderheden betreffende 
de (persoons)gegevens haar leden. 
Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien 
van alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij OKK bekend wordt en waarvan hij/zij 
weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.  
 
Het is bestuurder dan ook verboden zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij OKK als na 
afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige 
mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten 
te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van OKK en gelieerde 
organisaties 
 
Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, werknemers, en 
gegevens van andere relaties van OKK waarvan werknemer uit hoofde van zijn 
functie/activiteiten kennis heeft genomen of toegang toe heeft.  
 
Bestuurder zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen,  
tekeningen, enige optische en/of elektronisch leesbare informatiedragers –niet limitatief 
hier opgesomd – die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van OKK bij het 
einde van de betrekking inleveren. 
 
Plaats:  
 
Datum:  
 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 

http://www.okkwemeldinge.nl/
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Geheimhoudingsverklaring 
 

Als vrijwilliger ben ik werkzaam bij muziekvereniging OKK te Wemeldinge. 
Ik verklaar hierbij dat ik geheimhouding in acht zal nemen over alles wat ik over de 
organisatie en de leden en overige relaties te weten ben gekomen waarvan ik als 
vrijwilliger het vertrouwelijke ken of kan vermoeden. 
Bij overtreding van deze geheimhoudingsverklaring is de organisatie gerechtigd mijn 
vrijwillige werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen. Daarnaast heeft de 
organisatie het recht om van mij volledige schadevergoeding te vorderen. 
 
 
Datum:  
 
Naam vrijwilliger:  
  
Handtekening: 
 
 
 
 
 

http://www.okkwemeldinge.nl/

