
Privacyverklaring Burgumer muziekvereniging Legato 
 
Inleiding 
Legato Burgum (hierna: “wij”) is de nieuwe Burgumer muziekvereniging voor (niet 
beroepsmatige) blaasmuziek. Voor het organiseren van (muzikale) activiteiten en de 
communicatie daarover verzamelen we gegevens van onze leden, donateurs en 
webbezoekers. We verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met 
geldende wet- en regelgeving en doen er alles aan om deze privé́ gegevens ook echt privé́ 
te houden. In deze privacyverklaring vertellen we precies hoe wij dit doen.  
 
Toepassing 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie die 
door de leden, donateurs en webbezoekers zelf zijn verstrekt en/of door ons zijn verzameld. 
 

1. Wanneer verzamelen we persoonsgegevens? 
We verzamelen persoonsgegevens voor onze leden-, donateurs-, instrumenten- en 
financiële administratie. 

 
2. Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

Hiervoor verzamelen we de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, 
emailadres en betaalgegevens. Voor de ledenadministratie vragen we daarnaast 
naar muzikale opleiding en diploma’s en de duur uitoefening muziek. 

 
3. Waarom verzamen we persoonsgegevens? 

De grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens is de overeenkomst voor 
lidmaatschap of donateur en de wettelijke vereisten in verband met de 
subsidieverstrekking en de wettelijke bewaarplicht voor de financiële administratie. 

 
4. Welke persoonsgegevens delen we en met welke (derde) partijen? 
• We delen namen en contactgegevens van leden onder onze leden met als doel het 

communiceren in het kader van de muziek mogelijk te maken. 
• We delen namen en adressen aan Gemeente Tytsjerksteradiel en OMF in verband 

met subsidie- en lidmaatschapsverplichtingen. 
 
We zullen geen persoonsgegevens aan overige derden ter beschikking stellen 
zonder jouw voorafgaande toestemming. 
 

5. Wat zijn jouw rechten? 
• Je  hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (indien 

mogelijk) te laten wissen. Je kunt hiervoor een gespecificeerd verzoek tot het bestuur 
richten door een email te sturen naar contact@legatoburgum.nl. Op dit verzoek zullen 
we zo spoedig mogelijk reageren en het verzoek honoreren, voor zover mogelijk 
binnen de wet die ons verplicht om bepaalde gegevens te bewaren. 
 

• Ook kan er bezwaar worden gemaakt tegen het ontvangen van gerichte informatie 
over onze activiteiten die we per e-mail, post en/of whatsapp toesturen. 
 

• Beeldmateriaal (foto’s en video’s) waar leden op te zien zijn worden alleen op onze 
eigen website en sociale media kanalen geplaatst als dit dienstbaar is aan activiteiten 
van onze muziekvereniging. Voor het plaatsen van beeldmateriaal van leden jonger 
dan 16 jaar vragen we goedkeuring van de betreffende ouders of verzorgers.  
Voor het plaatsen van beeldmateriaal op andere dan eigen communicatiekanalen 
zullen we de leden eerst om toestemming vragen.  



 
Tot slot mag elk lid verzoeken om beeldmateriaal (op een later moment alsnog)  
te laten verwijderen. 
 
Geluids- en beeldopnames die van het orkest gemaakt zijn in De Ikker (Protestantse 
Gemeente Burgum) mogen gebruikt worden voor Kerkomroep.nl. 

 
6. Hoe beveiligen we jouw gegevens? 

Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door 
ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Jouw gegevens 
worden bewaard zolang noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden 
wettelijke bewaartermijnen. 
 
De vereniging benoemt geen functionaris gegevensbescherming, omdat zij hiertoe 
niet verplicht zijn volgens de regels van de AVG.  
 

7. Welke cookies gebruik wij? 
Op onze website(s) wordt enkel gebruik gemaakt van functionele cookies die het 
gebruik van de website(s) verbeteren. 
 
Ook maken we gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over 
bijvoorbeeld het moment waarop iemand onze website(s) bezoekt en welke pagina’s 
worden bekeken. We gebruiken deze gegevens om onze website(s) te verbeteren en 
om inzicht te krijgen in de populariteit van verschillende onderdelen. Deze cookies 
zijn geanonimiseerd en worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen. 
 
Het staat websitebezoekers vrij om cookies uit te schakelen in de browser. Er dient 
dan wel rekening mee gehouden te worden dat onze website(s) niet altijd optimaal 
zullen werken.  

 
Vragen over deze privacyverklaring 
Heb je vragen over deze privacyverklaring dan horen we dat graag. Je kunt een email sturen 
naar het bestuur van de muziekvereniging via contact@legatoburgum.nl. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Burgumer muziekvereniging Legato behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 
brengen in deze privacyverklaring. 
 
Burgum, november 2019 


