AVG Verwerkingsregister

Naam organisatie:

Harmonie De Goede Hoop

Adres:

Contactpersoon:

Karin Rosch (bestuurslid)

Telefoon:

Postcode en Plaats:

Aarle Rixtel

E-mail:

secretaris@harmonie-dgh.nl

Soort Persoonsgegevens

Grondslag verwerking

Verwerking

Bewaartermijn

Benoem groepen van personen van wie je
persoonsgegevens ontvangt.

Benoem hier welke soort persoonsgegevens je
verwerkt van de groep specifieke groep persone
(bijv: NAW-gegevens, E-mailadres,
telefoonnummer, etc...)

Wat is de basis die van toepassing is:
Uitvoering van een overeenkomst of
toestemming of wettelijke verplichting etc.

Beschrijf in globale termen wat je met de
persoonsgegevens doet.

Beschrijf hoe lang je de gegevens bewaart
nadat de overeenkomst is beeindigd.

Leden

Naam, Adres, Woonplaats, Geboorte datum,
Telefoon, E-mailadres, IBAN, lidmaatschap
gegevens (kosten voor lidmaatschap, orkest,
instrumentenhuur, les),

*lidmaatschapsovereenkomst
* toestemming automatische incasso

Ledenadministratie;
Mailing over repetities , optredens en andere
activiteiten
Nieuwsbrief de Superieur
Betaling/factureren lidmaatschap, orkest, lessen
ed.
ledenlijst aanleveren aan de bond BBM

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en
daarna in de financiele administratie voor
maximaal 7 jaar. Daarnaast oud-leden
administratie, voor historsiche doeleinden

Leden

Lid sinds, HaFaBra diploma's, instrument,
orkest/samenspeelgroep

Leerlingen

zie Leden, les sinds, + docent,

toestemming ouders/verzorgers voor leden
jonger dan 16 jaar.

Bestuur

zie leden, bestuursfunctie, KvK registratie,

Commissarissen

Groepen van personen
tbv privacy policy

zie hierboven

zie leden

zie bij leden

zie leden, + mailing aan docenten, leerlingen
overzichten aan Gemeente ivm voucher
systeem
informatie op website en in superieur

Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres,
IBAN, bedrijfsnaam,

contract (ivm aftrekbaarheid
inkomstenbelasting)

mailing over vergaderingen, en Harmonie
bijeenkomsten. Superieur

gedurende de looptijd van de overeenkomst.
+7 jaar voor financiele doeleinden

Vrienden

Naam, Adres, Woonplaats, sponsorbedrag

Jaarlijks aanschrijven ivm sponsoring Harmonie zolang er een jaarlijkse betaling is.

Docenten en dirigenten

Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres,

Adres genoteerd bij donateursactie bij meer
dan 25 gld.
arbeidsovereenkomst

salaris betalingen;
mailings over lessen, repetities, optredens ed.

Gedurende de arbeidsovereenkomst en daarna
7 jaren voor financiele administratie

Foto's van individuen en of groepen

lidmaatschapsovereenkomst

op website/ in superieur als aanvulling op
artikelen.Facebook

onbeperkt.

zie leden

Verwerking door derden

Verwerking buiten de EU

ICT-systemen

Technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen

Beschrijf met globale rollen wie de
gegevens verwerkt.

Als een deel van de verwerkingen door derden
wordt uitgevoerd, beschrijf dan hier welke partijen
dat zijn.

Geef aan of gegevens worden
doorgegeven landen buiten de EU.

In welke ICT-systemen worden de
persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt.

Beschrijf hoe de persoongegevens beveiligd zijn,
zowel technisch asl organisatorisch

secretaris, penningmeester, overige
bestuursleden voor hun specifieke
activiteiten (instrumenten beheer,
notulen, ed)
commissies voor specialie activiteiten;
Redactie superieur
dirigenten en docenten

Dirk Verhoeven als drukker van de superieur
(gebruikt naam, adres, woonplaats)
E-boekhouden.nl : Skills source voor de financiele
administratie

dropbox USA based

ledenadministratie is beveiligd met een password.
password boekhoudkundig systeem
papieren archief ledenadministratie bij
penningmeester in afsluitbare ruimte
dropbox voor bestuur

nvt

nvt

Office (excel, word, outlook) door alle
bestuursleden, op prive systemen; ledenlijst
password protected.
Dropbox
Boekhoudsysteem. E-boekhouden
Drukkerij systeem
DGH mail penningmeester en secretaris
WEEBLY
one.com

Opleidingscommissie
docenten

n.v.t.

n.v.t.

voorzitter, penningmeester, secretaris

nvt.

n.v.t.

zie leden, + gebruik in Office door
ledenadministratie is beveiligd met een password.
opleidingscommmissie en door docenten; op prive
systemen
zie leden

penningmeester, secretaris, alle overige
bestuursleden, organisatie
nieuwjaarsconcert
penningmeester, secretaris, alle overie
bestuursleden.
voorzitter, penningmeester

n.v.t.

n.v.t.

zie leden

n.v.t.

n.v.t.

Office (excel, word, outlook)

n.v.t.

n.v.t.

Office
Boekhoudsysteem

Verwerking door wie
tbv intern gebruik

redactie commissie Superieur,
website, face book
fotograaf

Dirk Verhoeven, drukker superieur;

website hosting in USA;

website, drukkerij systeem superieur, facebook

zie hierboven

ledenlijst met gegeven van commissarissen is
password protected.
beveiliging op boekhoudkundig systeem
ledenlijst met gegevens van Vrienden is password
protected.
beveiliging op boekhoudkundig systeem
geen beveiliging op openbaar website-gedeelte
met foto's

