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INLEIDING
ZomerOrkest Nederland, gevestigd aan Schoonhovenhof 24, 6843 GK te Arnhem
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring leggen wij u uit op
welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS
Bij vragen omtrent deze privacyverklaring kunt u zich richten tot:
ZomerOrkest Nederland
Schoonhovenhof 24
6843 GK Arnhem
Nederland
secretaris@zomerorkest.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
ZomerOrkest Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u op enerlei
wijze betrokken bent, of betrokken bent geweest bij de tournee van
ZomerOrkest Nederland en/of doordat u ze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Hierbij maken wij een onderscheid tussen de persoonsgegevens die wij
verwerken van deelnemers aan het project en overige relaties.

PERSOONSGEGEVENS DEELNEMERS
Via de website bieden wij de mogelijkheid aan om in te schrijven voor het
projectorkest ZomerOrkest Nederland. Wij vragen daarbij naar de volgende
gegevens van de deelnemer:
 Voor- en achternaam
 Telefoonnummer
 Adresgegevens
 E-mailadres
 Geboortedatum
 Het te spelen instrument
 De mogelijke muziekopleiding van de deelnemer en het daarbij behorende
speelniveau
 Overige instrumenten die de deelnemer bespeelt
 Contactgegevens van muziekdocent van de deelnemer bestaande uit naam
en telefoonnummer
Deze gegevens worden alleen gedeeld met de organisatie van de tournee van
ZomerOrkest Nederland.
Naast de deelnemers omvat het reisgezelschap tijdens de tournee van
ZomerOrkest Nederland ook de dirigenten en leden van de projectgroep. Van
deze personen worden dezelfde gegevens verzameld als de deelnemers. Deze
gegevens bevatten ook bijzondere persoonsgegevens, zoals onderstaand
omschreven.
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BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Voor de organisatie van de tournee is het noodzakelijk om van onze deelnemers
enkele medische gegevens te verzamelen. Deze worden alleen gebruikt door
leden van de projectgroep om tijdens de tournee zorg te kunnen dragen voor de
gezondheid van onze deelnemers. Daarnaast zijn deze gegevens van belang,
indien zich er een noodsituatie voordoet.
De bijzondere persoonsgegevens die wij verzamelen bevatten onder andere ook
dieetwensen en allergieën in verband met de bereiding van maaltijden tijdens de
tournee. Deze gegevens worden na de tournee verwijderd. De projectleider ziet
er op toe dat dit gebeurt.
De jongeren die deelnemen aan het project zijn allemaal minstens 16 jaar oud.
In een enkel geval is een deelnemer bij aanmelding nog 15 jaar oud.
ZomerOrkest Nederland gaat er vanuit dat een deelnemer onder de 16 jaar
toestemming heeft van zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Hier vragen wij bij de
aanmelding via onze website expliciet om. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via secretaris@zomerorekst.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

BEELDMATERIAAL
Tijdens de repetitiedagen en de tournee van ZomerOrkest Nederland worden
regelmatig foto’s en opnames gemaakt van het orkest. Deze beelden worden
gebruikt voor promotiedoeleinden van ZomerOrkest Nederland.
Bij inschrijving wordt aan alle deelnemers toestemming gevraagd voor publicatie
van deze beelden. Voor deelnemers onder de 18 jaar, zal deze toestemming aan
ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd.
Mocht een deelnemer niet op de foto of op opnames gezet willen worden, dan
dient hij/zij dit voorafgaand aan de tournee aan te geven bij de projectleider.

PERSOONSGEGEVENS OVERIGE RELATIES
Naast de deelnemers van het project, bestaan onze overige relaties uit exdeelnemers, slaaplocaties, contactpersonen concertlocaties, contactpersonen
logistiek, vrienden van tante Dinie, leveranciers instrumenten en leveranciers
overige diensten en materialen.
Van overige relaties verzamelen wij de volgende gegevens:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer
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MET WELK DOEL EN OP WELKE BASIS VAN WELKE
GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
ZomerOrkest Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
 Het samenstelling van het jaarlijkse projectorkest;
 Het vinden en vastleggen van concertlocaties voor de tournee;
 Het vinden en vastleggen van slaaplocaties voor de tournee;
 Het vastleggen van vervoer voor de tournee;
 Het kunnen zorgdragen voor de gezondheid van deelnemers tijdens de
tournee;
 Het verzenden van informatie en bladmuziek aan deelnemers omtrent de
tournee;
 Het incasseren van de jaarlijkse bijdrage voor de Vrienden van Tante
Dinie;
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
ZomerOrkest Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde
besluitvorming en neemt dus ook niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computersprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een bestuurslid of lid van de projectgroep) tussen zit. ZomerOrkest Nederland
maakt geen gebruik van computerprogramma’s of systemen om gegevens te
verzamelen. Dit gebeurt enkel via onze website.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN
ZomerOrkest Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
categorieën van persoonsgegevens:
 Gegevens inschrijvingen en deelnemers worden verwijderd na de tournee.
Naam en e-mailadres worden bewaard indien de deelnemer bij inschrijving
aangeeft de nieuwsbrieven van ZomerOrkest Nederland te willen
ontvangen.
 Gegevens concertlocaties en slaaplocaties: 10 jaar
 Vrienden van tante Dinie: tot wederopzegging
 Leveranciers – 20 jaar (aanschaf van sommige voorwerpen, zoals
instrumentarium gebeurt maar eens in de 10 jaar).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
ZomerOrkest Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt
deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij bewerkersovereenkomsten om
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te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. ZomerOrkest Nederland blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Met de volgende bedrijven en personen wordt een verwerkersovereenkomst
gesloten:
 Stichting Melomaan
 BenF Media
 AppMachine
 Jaap Vermunt

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ
GEBRUIKEN
ZomerOrkest Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies, die wij gebruiken, zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door ZomerOrkest Nederland en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
secretaris@zomerorkest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ZomerOrkest
Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
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HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
ZomerOrkest Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze voorzitter via
voorzitter@zomerorkest.nl of onze secretaris via secretaris@zomerorkest.nl
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