PRIVACYVERKLARING
vastgesteld op de Jaarvergadering van 18-05-2019
Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), van kracht sinds 25 mei 2018, en gaan wij zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte gegevens.
HMA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht betreffende ons privacybeleid neemt u dan contact met ons op:
e-mail: secretaris@huismuziek.nl
Inleiding
HMA, vereniging voor samenspel, is opgericht in 1951 met als doel zoveel mogelijk mensen de kans te bieden
samen te musiceren.
HMA organiseert voor leden ensembles die op regelmatige basis samenspelen en voor amateurmusici in Amsterdam en
omgeving samenspeeldagen voor die voor iedereen toegankelijk zijn.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van verstrekte persoonlijke informatie aan HMA door
cursusdeelnemers, giftgevers en relaties, alsmede data verkregen door opgave van een e-mailadres voor ontvangst van
onze nieuwsbrief en/of door gebruik van de website van HMA.
Persoonsgegevens
HMA vraagt om uw persoonsgegevens als u een relatie met ons aangaat, bijvoorbeeld als lid of cursusdeelnemer.
Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van een goed verenigingsleven.
De gegevens die wij kunnen verwerken:
• geslacht
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• muziekinstrument(en) en/of zangstemtype
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan wettelijke vereisten bewaren wij zolang de wet dat voorschrijft (7 jaar).
We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven
HMA verstrekt of verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Als het een wettelijke verplichting betreft, zal HMA
daaraan voldoen. De enige uitzondering vormen de deelnemerslijsten van onze ensembles en cursussen, waarop naam,
mailadres en telefoonnummer van de deelnemers staan vermeld en die uitsluitend aan de andere deelnemers en docent(en)
worden verstrekt. Bij de algemene voorwaarden geeft u hiervoor toestemming. U wordt in de gelegenheid gesteld om
uitsluitend uw naam te laten vermelden.
Wij vragen om uw toestemming
Wij vragen (bij inschrijving) toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, video’s) voor drukwerk of op onze
website. We doen ons uiterste best om foto- of video-momenten ook ter plaatse aan te kondigen. Wie niet op de foto wil,
kan dat bij dirigent of fotograaf aangeven. Zij houden rekening met die wens. Als er onverhoopt zonder uw toestemming een
foto is gebruikt terwijl u dat niet wilt, dan zullen we de desbetreffende foto verwijderen.
Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, afmelden, klachten
Als betrokkene heeft u recht op inzage, rectificatie, gegevenswisseling en het recht op bezwaar.
Neemt u daartoe contact op met de secretaris van HMA.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wilt u geen e-mails meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuws van HMA dan kunt u dit bij ons melden.
Bescherming van uw gegevens
HMA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

