Toestemmingsverklaring Privacy
Op 25 mei is in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Deze wet verscherpt de regelgeving m.b.t. de privacy en verwerken van persoonlijke gegevens.
Het begrip verwerken van gegevens is in de nieuwe wet ruim: verzamelen, vastleggen, opslaan,
bijwerken, wijzigen, raadplegen, gebruiken, wissen en vernietigen zijn allemaal verwerkingen. Als lid
heb je te allen tijde het recht om je persoonlijke gegevens in te zien of te wijzingen. Ook heb je het recht
om vergeten te worden. Je kunt een verzoek indienen om bepaalde gegevens te laten verwijderen.
Zolang deze gegevens voor het productieproces niet noodzakelijk zijn kun je hiervoor altijd een verzoek
indienen bij het bestuur.
Als vereniging verwerken wij alleen algemene persoonsgegevens om je lidmaatschap goed vast te
leggen en de betalingen te kunnen regelen. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens
gericht op ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke
overtuigingen.
Wel verwerken wij audio en beeldmateriaal dat tijdens de productieperiode wordt gemaakt.
Het doel en de maximale tijdspanne van het bewaren van de algemene persoonsgegevens:
•
•
•

•

Naam-adres-woonplaats, telefoonnummer, mailadres en bankgegevens zullen worden
gebruikt voor de administratie van het lidmaatschap.
Naam en telefoonnummer zullen via een afgeschermde website beschikbaar worden
gesteld aan leden om elkaar te kunnen bereiken.
Naam, telefoonnummer en mailadres maximaal 25 jaar na beëindiging van het
lidmaatschap voor het benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere
gebeurtenis.
Het benaderen voor musical activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere
musicalverenigingen ten tijde van het lidmaatschap.

Het gemaakte audio- en beeldmateriaal dat tijdens een productieproces gemaakt wordt, zal gebruikt
worden voor PR en gedeeld via sociale media zoals website (smoelenboek), facebook,
programmaboekje, groepsapps e.d. Dit materiaal zal na beëindiging van het lidmaatschap nog
beschikbaar blijven in de reeds geposte PR-berichten en videoregistratie.
Met het ondertekenen van deze overeenkomst geef ik de vereniging Musicalmakers expliciet
toestemming om bovenstaande algemene gegevens te verwerken en audio/visuele opnames te mogen
gebruiken en delen.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam (geb.datum)

Handtekening

………………………………………………

………………………………………………………………

