
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder deze nieuwe privacywet. De AVG bevat nieuwe privacy-
wetgeving die voor heel Europa gelijk is. De AVG vervangt hiermee de oude landelijke wetgeving (in Nederland de Wet Bescherming persoonsgegevens) en zorgt ervoor dat de 
regels rondom privacy en persoonsgegevens overal in Europa hetzelfde zijn.  
 
Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens zoals namen, adressen en telefoonnummers. Het is belangrijk dat daar zorgvuldig mee om wordt gegaan. Organisaties dienen hiertoe 
in kaart te brengen welke persoonsgegevens worden verwerkt en beheert, welke rechten de personen hebben van wie persoonsgegevens worden verwerkt en beheert en met welk 
doel deze gegevensverwerking plaatsvindt. Het is bijvoorbeeld vereist om toestemming te hebben voor de verwerking van persoonsgegevens voordat je deze verwerkt. 

 
Privacyverklaring Musical Wognum 
 
Dit is de privacyverklaring van Musical Wognum, gevestigd te Zwaagdijk-West, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624736.  
 
Musical Wognum wil voldoen aan het in de AVG gestelde en biedt, middels dit document, haar leden en overige betrokkenen inzicht in de wijze van registratie, het beheer en de 
omgang met persoonsgegevens. Zorgvuldigheid staat hierin voorop. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die binnen onze vereniging worden 
beheert, met welk doel we deze gegevens verzamelen, hoe lang deze worden bewaard en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Deze gegevensverwerking is 
noodzakelijk voor het goed functioneren van onze vereniging. Middels een toestemmingsverklaring wordt leden en overige betrokkenen persoonlijke toestemming gevraagd voor 
de verwerking van enkele aanvullende privacygerelateerde gegevens. U bent vrij hierin uw eigen afweging te maken. Verderop in dit document hebben wij voor u op een rijtje 
gezet welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het lezen van dit document, dan kunt u uw vraag per e-mail richten aan: info@musicalwognum.nl. 
 
Wat Doel  Welke persoonsgegevens Actualisatie Bewaartermijn  Inzichtelijk voor 

 
Verantwoordelijke 

Ledenlijst (openbaar) Interne communicatie  Naam 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres(sen) 

 Evt. woonadres 
(conform toestemmingsverklaringen)  

Jaarlijks onbekend  Leden 
 

Secretaris 

Ledenlijst (bestuur) Ledenadministratie  Naam 

 Adres  

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres(sen) 

 Geboortdatum 

 Jaar waarin iemand lid is geworden 

Jaarlijks onbekend  Bestuur 
 

Secretaris 

Ledencontributie Adminitratie  Naam 

 Bankgegevens 

Continu 10 jaar  Penningmeester Penningmeester 

Mailinglijst van de 
vereniging (leden) 

Communicatie  E-mailadres(sen) Continu onbekend  Leden Secretaris 

Sponsorlijst Sponsoring  Naam 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres(sen) 

Jaarlijks 25 jaar  Bestuur Penningmeester 

Sponsoring Administratie  Naam 

 Bankgegevens 

Continu 10 jaar  Penningmeester Penningmeester 
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Vrijwilligerslijst en 
overige betrokkenen 

Interne communicatie  Naam 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres(sen) 

Jaarlijks 25 jaar  Bestuur en 
productieteam 

Secretaris 

Kids-lijst Interne communicatie  Naam 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres(sen) 

Jaarlijks 25 jaar  Bestuur en 
productieteam kids 

Secretaris 

Notulen Interne communicatie  Naam Continu Onbekend  Leden Secretaris 

Commissielijst Interne communicatie  Naam Jaarlijks Onbekend  Leden Secretaris 

Oud papier lijst Interne communicatie  Naam Periodiek Onbekend  Leden Secretaris 

Repetitieschema Interne communicatie  Naam Continu Onbekend  Leden 

 Productieteam 

Secretaris 

Draaiboek Interne communicatie  Naam 
 

Continu Onbekend  Bestuur Secretaris 

Publicaties rondom de 
voorstellingen 
(programmaboekjes, 
flyers, posters, e.d.) 

Uitvoering  Naam Jaarlijks Onbekend  Openbaar Bestuur 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht Musical Wognum te verzoeken inzage te verschaffen in de registratie van uw persoonsgegevens of om gegevens te wijzigen, aan te vullen, verwijderen of af te 
schermen. U kunt een dergelijk verzoek schriftelijk richten aan info@musicalwognum.nl. U dient zich hierbij te identificeren. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Musical Wognum neemt zorgvuldigheid in acht om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo 
zorgen wij dat alleen daartoe bevoegde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen 
regelmatig gecontroleerd worden. Musical Wognum zal hiertoe haar privacybeleid regelmatig evalueren en zonodig bijstellen. Op de website zal steeds de meest recente versie 
van ons Privacyverklaring worden getoond. Bij belangrijke wijzigingen zal Musical Wognum haar leden en overige belanghebbenden per e-mail informeren. 
 
Minderjarigen 
Voor de registratie van minderjarigen (jonger dan 16) dient expliciete toestemming te worden verkregen van een ouder of voogd. 
 
Links naar andere websites 
De website en aanverwante (social media)pagina’s van Musical Wognum kunnen links naar andere sites bevatten. Ons privacybeleid is enkel van toepassing op de websites en –
pagina’s van Musical Wognum. Musical Wognum raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring te raadplegen.  
 
Contactgegevens 
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of andere privacy gerelateerde zaken kunt u contact opnemen via info@musicalwognum.nl. 
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Op grond van de AVG heeft u het recht om over ons privacybeleid of de invulling daarvan een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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