
 

 

 
 
Privacyverklaring VAKiR 
VAKiR acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Binnen de website www.vakir.nl 

worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de 

verwerking houdt VAKiR zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat : 

• duidelijk is vermeld met welke doeleinden VAKiR persoonsgegevens verwerkt; 

• alleen persoonsgegevens gevraagd worden die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

• VAKiR u eerst om toestemming zal vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin dat 

is vereist; 

• passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen;  

• uw recht wordt gerespecteerd om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen. 

VAKiR is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Omdat de gegevensverwerkingen binnen de wettelijke 

vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze 

privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden en met welk doel. U 

wordt aangeraden deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-02–2018. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Als u zich aanmeldt als lid van VAKiR, geeft u VAKiR bepaalde gegevens zoals persoonsgegevens. VAKiR bewaart 

en gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend in het kader van het lidmaatschap of deelname aan één van de 

door VAKiR georganiseerde activiteiten. 

VAKiR gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

• naam, adres, woonplaats 

• telefoonnummer 

• e-mailadres 

• geboortedatum 

• instrument(en) 

Publicatie 

Van de leden van VAKiR worden de volgende gegevens gepubliceerd op de website. Deze zijn uitsluitend 

zichtbaar voor ingelogde leden en kunnen door het lid zelf gewijzigd worden: 

• naam 

• telefoonnummer 

• e-mailadres 

• geboortejaar (indien opgegeven) 



 

 

• instrument(en) 

• muzikale voorkeur (voor zover door het lid zelf aangegeven) 

• foto 

Regelmatig worden er foto’s gemaakt van activiteiten en optredens in VAKiR verband. VAKiR kan deze foto’s 

zonder toestemming vooraf op het openbare gedeelte van de website publiceren om te laten zien wat er 

binnen VAKiR gebeurt. Voor publicatie van geluidsopnames en filmpjes vraagt VAKiR  altijd vooraf toestemming 

aan de betrokkenen. Op uw verzoek zal VAKiR foto’s waarop u bent afgebeeld, verwijderen. 

Verstrekking aan derden 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. 

Beveiliging 

VAKiR neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens 

van leden te beperken. 

Bewaartermijnen 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zo lang u lid bent van VAKiR. Daarna bewaart 

VAKiR deze gegevens nog maximaal één jaar voor statistische doeleinden.  VAKiR behoudt zich het recht voor 

om gegevens van de website te halen op enig gewenst moment. Na vijf jaar worden de gegevens definitief van 

de website verwijderd. Fotobestanden en historisch interessante documenten worden in een offline archief 

bewaard. 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website 

van VAKiR zijn verbonden. VAKiR kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier 

met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens 

van deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

VAKiR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bij wijzigingen zal 

VAKiR de leden hiervan via een email op de hoogte brengen.  

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

U kunt uw gegevens zelf veranderen. Voor vragen over het privacybeleid of wensen omtrent inzage, wijziging 

of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met VAKiR via info@vakir.nl,  of per email 

of telefoon met één van de bestuursleden.  

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen de bestuursleden van VAKiR u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact 

opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

VAKiR, Vereniging voor Amateur Kamermusici, Ringdijk 50, 3052 KS Rotterdam 

info@vakir.nl 

mailto:info@vakir.nl

