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INLEIDING  
 
De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR) geeft 
regels ter bescherming van de privacy van Europese burgers. De wet is sinds 25 mei 2018 van kracht. De AVG is van 
toepassing op de bescherming van persoonsgegevens zoals bij ons voorkomen in de ledenadministratie en de administratie van 
de begunstigden en relaties verder noemende “ledenadministratie” en het verzenden van e-mail van Muziekvereniging Pro 
Patria. In het kader van de wet zijn wij wettelijk verplicht regels op te stellen; deze regels staan in dit reglement. Iedereen in de 
vereniging, die gebruikt maakt van persoonsgegevens uit de ledenadministratie van Pro Patria, is verplicht naar dit reglement te 
handelen.  
  
Artikel 1. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  
De Muziekverenging Pro Patria houdt een ledenadministratie bij met persoonsgegevens van leden, oud-leden, begunstigers en 
relaties ten behoeve van:  
a. Het verzenden van informatie aan de leden, oud-leden, begunstigers en relaties;  
b. Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en donaties alsmede andere activiteiten van intern beheer;  
c. Het behandelen van geschillen;  
d. Het doen uitoefenen van kascontrole;  
e. Het deelnemen aan activiteiten binnen of buiten de vereniging; 
f. Het onderhouden van contacten met oud-leden, begunstigden en relaties. 
  
Artikel 2. VERWERKING VAN GEGEVENS  
Geen andere persoonsgegevens, dan bij lidmaatschap of aangaan begunstiging of relatie verder noemende “lidmaatschap” 
verstrekt, worden verwerkt dan:  
a. Naam, voorletters, roepnaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, 

aanvang lidmaatschap, te bespelen instrument inclusief registratienummer, kledingmaat en soortgelijke voor communicatie 
benodigde gegevens, alsmede het IBAN (banknummer);  

b. Gegevens als bedoeld onder sub a, van ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden;  
c. Gegevens betreffende het lidmaatschap. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het lidmaatschap en de 

functie binnen de muziekvereniging; 
d. Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en donaties;  
e. Uitsluitend voor oud-leden: de onder sub a. genoemde gegevens, de periode van lidmaatschap en het bespeelde 

instrument.  
 
Artikel 3. VERSTREKKING VAN GEGEVENS  
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:  
a. De leden van muziekvereniging Pro Patria; 
b. Degenen, die leidinggeven aan of belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens van leden, oud-leden, begunstigers 

en relaties;  
c. Degenen, die belast zijn met activiteiten voor Pro Patria (docenten, dirigent, commissie leden) voor zover de gegevens 

relevant zijn voor de uitvoering van de activiteiten. 
 
In geen geval zullen gegevens verstrekt worden aan personen buiten de vereniging, sponsors of bedrijven ten behoeve van 
direct marketing of andere doeleinden zonder akkoord vooraf via raadpleging van de leden en een persoonlijk akkoord voor 
verstrekking.  
 
Artikel 4. INZAGE EN AFSCHRIFT VAN GEGEVENS  
1. Een lid, een ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, een oud-lid, de begunstiger of relatie heeft het recht inzage 

te verkrijgen in en de herkomst te vernemen van de ten aanzien van hem verwerkte persoonsgegevens; 
2. Het verkrijgen van inzage gebeurt in het verenigingsgebouw van muziekvereniging Pro Patria of doordat het lid, de ouder, 

voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid, begunstiger of relatie om een afschrift verzoekt; 
3. Het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid, de begunstiger of relatie kan alleen inzage of een 

afschrift verkrijgen van zijn eigen persoonsgegevens of die van het minderjarige lid waarvan hij/zij ouder, verzorger of 
voogd is; 

4. Het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid, de begunstiger of relatie dient zijn verzoek tot 
inzage of het verkrijgen van een afschrift schriftelijk in bij het bestuur van Pro Patria welke verstrekt zal worden binnen een 
termijn van vier weken. Tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken.  
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Artikel 5. WIJZIGING VAN GEGEVENS  
1. Wanneer de verwerkte persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn of voor de doeleinden van de verwerking onvolledig, niet ter 

zake dienend of verwerkt worden in strijd met de wettelijke voorschriften, kan het lid, de ouder, voogd of verzorger van een 
minderjarig lid, het oud-lid, de begunstiger of relatie verzoeken om de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te 
verwijderen.  

2. Het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid, de begunstiger of relatie dient zijn verzoek tot 
wijziging van zijn persoonsgegevens schriftelijk in bij het bestuur van Pro Patria. Het verzoek bevat de voorgestelde 
wijzigingen.  

3. Het bestuur kan het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid, de begunstiger of relatie 
verzoeken de juistheid van de voorgestelde wijzigingen aan te tonen. 

4. Het bestuur draagt zorg voor het aanpassen van de gegevens. Na verwerking worden de onjuiste gegevens niet langer 
gebruikt.  

  
Artikel 6. BEWAARTERMIJNEN  
1. De persoonsgegevens van de leden en de oud-leden worden bewaard tot bekend is dat het lid is overleden of te kennen 

heeft gegeven dat zijn of haar gegevens verwijderd moeten worden uit de administratie. De persoonsgegevens van 
begunstigers en/of relaties worden uiterlijk verwijderd twee jaren nadat zijn of haar lidmaatschap of contact/contract is 
beëindigd of eerder als de begunstiger of relatie te kennen heeft gegeven dat zijn of haar gegevens verwijderd moeten 
worden uit de administratie. 

2. De persoonsgegevens van oud-leden worden verwijderd op verzoek of bij overlijden van het oud-lid.  
  
Artikel 7. BEVEILIGING  
1. Pro Patria draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat er verlies of 

onrechtmatige verwerking kan plaatsvinden van persoonsgegevens. Deze maatregelen zullen een passende beveiliging 
geven voor de mogelijke risico's die de persoonsgegevens kunnen lopen en het gebruik door niet bevoegde.  

2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de genoemde functionarissen in art.3 toegang krijgen tot de juiste gedeelten van de 
persoonsgegevens, dit naar gelang hun werkzaamheden deze vereisen.  

  
Artikel 8. GEHEIMHOUDING  
Iedereen, zoals genoemd in art.3, die de persoonsgegevens uit de administratie van Pro Patria geautoriseerd kan gebruiken, 
mag deze niet anders gebruiken dan voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en mag deze persoonsgegevens aan niemand 
verstrekken.  
  
Artikel 9. KLACHT  
1. Wanneer een lid, een ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, een oud-lid, begunstiger of relatie van mening is dat 

de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij bij het bestuur van Pro Patria schriftelijk een klacht indienen.  
2. Het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid, begunstiger of relatie onderbouwd de klacht met 

bewijsstukken en licht deze toe.  
3. Het bestuur onderzoekt de klacht. Op eigen verzoek kan het lid, het oud-lid, de begunstiger of relatie door het bestuur 

worden gehoord. Het bestuur neemt binnen vier weken een besluit en meld deze schriftelijk aan indiener van de klacht.   
Als het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid, begunstiger of relatie zich niet kan vinden in de 
beslissing op zijn klacht, dan kan het lid, de ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid, begunstiger of 
relatie naar de rechter gaan en een beroep doen op de rechtsbescherming van de AVG. Ook kan het lid, de ouder, voogd 
of verzorger van een minderjarig lid, het oud-lid, begunstiger of relatie contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). 

 
Artikel 10. Mediacode 
1. Muziekvereniging Pro Patria gebruikt in haar media-uitingen (social media, website, persberichten e.d.) veelvuldig 

concertregistraties, foto en filmmateriaal en heeft de intentie, hiermee zorgvuldig om te gaan en alle mogelijke nadelige 
effecten van publicatie te voorkomen. Indien een derde bezwaar heeft tegen publicatie kan deze melden bij het bestuur.  

2. Indien een lid, een ouder, voogd of verzorger van een minderjarig lid, een oud-lid, begunstiger of relatie of derden 
ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in verenigingsuitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct te melden. Beelden 
zullen voor zover binnen de mogelijkheden ligt, worden verwijderd. 

  
 
Artikel 11. Cameratoezicht 
1. Het verenigingsgebouw van muziekvereniging Pro Patria wordt bewaakt met cameratoezicht. Deze camera’s dienen 

te bescherming van het gebouw en de inventaris tegen diefstal en vernieling. 
2. De beelden zullen maximaal 4 weken worden bewaard in een beveiligde omgeving. De toegang tot deze beelden is 

voorbestemd aan functionarissen zoals de in artikel 3C vermelde personen.  
3. De beelden zullen alleen bij diefstal of vernieling langer bewaard worden ter verwerking van de aangifte of claim.   


