
 
 
Toestemming verwerken persoonsgegevens  
 
 
Ondergetekende (voornaam en achternaam) 
 
 
 

 
is lid van CMV Excelsior Grijpskerk en: 
 

• gaat akkoord dat het bestuur van CMV Excelsior zorgvuldig zijn/haar persoonsgegevens 
verwerkt en bewaart.  

• gaat akkoord dat bestuur van CMV Excelsior zijn/haar persoonsgegevens deelt met derden 
zoals beschreven is in het privacy-beleid van CMV Excelsior Grijpskerk. 

• is op de hoogte van het privacy -beleid welke is bijgevoegd aan deze verklaring, heeft deze 
gelezen en is hiermee akkoord. 

• gaat akkoord dat zijn/haar voornaam op de website van  www.excelsiorgrijpskerk.nl  wordt 
vermeld bij de sectie waarin zij/hij speelt. 

• geeft toestemming dat CMV Excelsior foto- en filmmateriaal (waarop hij/zij kan staan) dat 
gemaakt is tijdens activiteiten, concerten en overige evenementen van of waar de vereniging 
aan mee doet, te publiceren op de website; www.excelsiorgrijpskerk.nl ,op Facebookpagina 
(www.facebook.com/Excelsiorgrijpskerk ), Twitter en Instagram. Daarnaast kunnen de foto’s 
ook geplaatst worden bij krantenartikelen waarin de vereniging wordt benoemd. Wanneer 
hij/zij dit niet wil, maakt hij/zij dat schriftelijk kenbaar bij de secretaris.  

• geeft toestemming dat foto-, film- en geluidsmateriaal (waarop hij/zij kan staan) dat gemaakt 
is tijdens concoursen en festivals waar de vereniging aan mee doet, door de betreffende 
organisatie wordt gebruikt op sociale-  en digitale media. Indien hij/zij dit niet wilt, kun  dit 
schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris. 

 
 

 Voor akkoord 
 
Datum 

 
 

 
 
Plaats 

 
 

 
 
 
Handtekening 

 
 
 

 
 
Naam en handtekening ouders/verzorgers bij leden jonger dan 16 jaar 
 
 

 

http://www.excelsiorgrijpskerk.nl/
http://www.excelsiorgrijpskerk.nl/
http://www.facebook.com/Excelsiorgrijpskerk
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Privacy-beleid Christelijke Muziekvereniging Excelsior Grijpskerk 

 
 
In dit document staat beschreven welke persoonsgegevens CMV Excelsior bewaart, verwerkt en 
deelt. 
 
 
1. Bewaren van persoonsgegevens 
 

 Welke persoonsgegevens heeft CMV Excelsior? Van wie? 

A • Naam 

• Adres woonplaats 

• Telefoonnummer 

• E-mail 

• Bankrekeningnummer 
 

• Leden (meerderjarig en 
minderjarig) 

• Oud leden 

• Ouders (minderjarige leden) 

• Donateurs 
 

B • Foto’s 

• Video 

• Geluidsopnames 
 

• Leden (meerderjarig en 
minderjarig) 

• Oud leden 
 

 
 
2. Verwerken van persoonsgegevens 
 

Wat voor verwerking Om wat voor reden Wie Waarom Waar bewaard 

Aanmelding  
(leden/donateurs) 

Ledenadministratie Secretaris  Noodzakelijk  Secretaris 

Wijziging van gegevens 
(leden/donateurs) 

Up to date 
contactgegevens 

Secretaris Noodzakelijk Secretaris 

Uitschrijven leden 
(leden/donateurs) 

Ledenadministratie Secretaris Noodzakelijk Secretaris/ 
Penningmeester 

Ledenlijst Ledenadministratie Bestuur Noodzakelijk Bestuursleden 

Contributie heffen 
(leden)/ donateursgelden 
vragen/vragen(donateurs) 

Financieel beheer Penningmeester Noodzakelijk 
voor 
lidmaatschap 

Penningmeester 

Info 
activiteiten/Nieuwsbrief 

Informeren Hele bestuur Informeren 
leden  

Bestuursleden 

Corveeroosters/ 
wijkindelingen/etc. 

Informeren/aansturen Bestuur Noodzakelijk 
belang 
leidinggeven 

Openbare 
ruimten 

Website Informeren Bestuur Informeren/PR Bestuursleden 

Lijst met namen leden Bijhouden 
consumpties tijdens 
studieweekend 

Commissie Noodzakelijk Commissie  
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Wat voor verwerking Om wat voor reden Wie Waarom Waar bewaard 

Whatsapp-groep Informeren Bestuur Informeren/ 
toestemming 
vragen 

Whatsapp  

Foto albums Publiciteit Bestuur Archivering/PR Hele bestuur 

Leerling administratie Doorgeven van 
leerlingen aan 
docenten 

Secretaris en 
Penningmeester 

Kader van 
opleiding 

Secretaris/ 
Penningmeester  

 
 
3. Delen van de persoonsgegevens 
CMV Excelsior deelt de persoonsgegevens alleen indien nodig met:  

- Wedstrijdleiding (concoursen, festivals extern) 
- Accommodaties (bijvoorbeeld kampeerboerderijen op studieweekenden etc.) 
- Bank (indien vereniging in de toekomst overstapt op automatische incasso) 
- Docenten en dirigent 

 
 
4. Informeren van leden en donateurs over hun persoonsgegevens 
De (aspirant) leden en donateurs worden op de volgende wijzen geïnformeerd over het privacy 
beleid van CMV Excelsior: 

- Aanmeldformulier (leden +donateurs) 
- Website (privacy statement)  

 
 
5. Eigen persoonsgegevens 
 

Wat Hoe Bij wie 

Opvragen eigen gegevens Schriftelijk verzoek 
(papier/digitaal) 

Secretaris 

Wijzigen van gegevens Schriftelijk verzoek Secretaris 

Verwijderen van (eigen) 
gegevens 

Schriftelijk verzoek Secretaris 

Opzeggen lidmaatschap Schriftelijk verzoek Secretaris 

 
 
6. Termijn van bewaring  persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden verwijderd:  

- Bij opzegging lidmaatschap/donateurschap worden de persoonsgegevens direct bij 
definitieve beëindiging verwijderd. (Zie paragraaf 1A) 

- Uitgezonderd beeld- en archiefmateriaal. (Zie paragraaf 1B). Het beeld- en archiefmateriaal 
blijft bewaard uit het belang dat de vereniging hecht aan het tijdsbeeld en ontwikkeling van 
de vereniging te kunnen volgen. 

 


