Privacyverklaring Orgelkring Midden-Brabant (door het bestuur vastgesteld op 31 januari 2019)
Introductie
Het doel van de stichting Orgelkring Midden-Brabant is het bevorderen van de belangstelling voor het orgel als
veelzijdig muziekinstrument alsmede voor het gevarieerde muziekrepertoire dat zich met een orgel laat vertolken.
Om dit doel te verwezenlijken organiseert de Orgelkring in Tilburg en directe omgeving onder meer jaarlijks een
serie concerten. Om belangstellenden op deze concerten te kunnen attenderen en van aanvullende informatie te
voorzien, is begin 2018 gestart met de verspreiding van een digitale Nieuwsbrief onder geïnteresseerden en
sympathisanten. Opname in het hiervoor benodigde (email)adressenbestand vindt alleen plaats als daarvoor
expliciet toestemming wordt gegeven.
Onderscheiden groepen
De Orgelkring Midden-Brabant onderscheidt verschillende doelgroepen waarvan persoonsgegevens worden
geregistreerd en gebruikt, te weten Volgers, Vrienden en Sponsoren.
o

o

o

Volgers zijn geïnteresseerd in de activiteiten van de Orgelkring en worden daarover via de digitale
Nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Zij geven daartoe toestemming om hun achternaam, voorletters
en/of voornaam en emailadres in het adressenbestand van de Orgelkring op te nemen.
Vrienden (voorheen donateurs) sympathiseren met de doelstelling en activiteiten van de Orgelkring en
ondersteunen deze jaarlijks met een donatie. Zij stemmen erin toe dat niet alleen hun achternaam,
voorletters en/of voornaam en emailadres, maar ook hun postadres in het adressenbestand van de
Orgelkring wordt opgenomen. Ook zij ontvangen de Nieuwsbrief.
Sponsoren zijn individuele personen of representanten van bedrijven die de Orgelkring jaarlijks
ondersteunen met een donatie in ruil voor nader overeen te komen publiciteit. Zowel de individuele
sponsoren als de representanten van sponsorende bedrijven ontvangen de Nieuwsbrief. In het
adressenbestand van de Orgelkring worden hun achternaam, voorletters en/of voornaam en emailadres,
alsmede hun postadres of bedrijfsadres opgenomen.

Gebruik persoonsgegevens
Toegang tot de verzamelde persoonsgegevens hebben alleen de bestuursleden van de Orgelkring Midden-Brabant.
Daarbij wordt het namen- en (email)adressenbestand uitsluitend gebruikt om met de Volgers, Vrienden en
Sponsoren te communiceren over onderwerpen die direct of indirect verbandhouden met de primaire doelstelling
van de Orgelkring, kort samengevat, het bevorderen van de orgelcultuur. Concreet gaat het hierbij met name over:
o
o
o
o
o

het verzenden van (digitale) nieuwsbrieven;
het communiceren via gewone post of email;
het evalueren van de activiteiten van de orgelkring;
het verzamelen van vernieuwende ideeën;
het peilen van de meningen over voornemens van het bestuur.

Het bestuur van de Orgelkring Midden-Brabant verstrekt geen persoonsgegeven aan derden, tenzij de stichting
daartoe is gehouden op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wanneer gebruik wordt
gemaakt van diensten van derden om taken van de Orgelkring uit te voeren, ziet het bestuur er nadrukkelijk op toe
dat deze derden bij het gebruik van daartoe doorgegeven persoonsgegevens de inhoud van deze Privacyverklaring in
acht nemen.

Inzien, wijzigen of verwijderen verstrekte persoonsgegevens
Voor alle Volgers, Vrienden en Sponsoren bestaat de mogelijkheid om de secretaris van de Orgelkring inzage te
vragen in de verstrekte persoonsgegevens, daarin wijzigingen aan te brengen, dan wel de verstrekte gegevens te
laten verwijderen (secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com).
Aanpassen of wijzigen Privacyverklaring
Het bestuur van de stichting Orgelkring Midden-Brabant behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan
te passen of te wijzigen als daarvoor gegronde redenen zijn. De Volgers, Vrienden en Sponsoren worden hierover in
voorkomende gevallen per Nieuwsbrief geïnformeerd.

