
PRIVCACYBELEID VAN DE PHILHARMONIE 
 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Nieuwe Muziekvereniging te 
Amsterdam als organisator van het Symfonieokest De Philharmonie (hierna: “De Philharmonie”) 
verwerkt van haar leden, donateurs en andere geïnteresseerden. 

Indien je lid wordt van De Philharmonie, of om een andere reden persoonsgegevens aan De 
Philharmonie verstrekt, geef je daardoor uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met 
dit Privacybeleid te verwerken. 
Wij adviseren je om dit Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 
 

1. Verantwoordelijke  
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
De Nieuwe Muziekvereniging (De Philharmonie), ingeschreven bij de KvK in Amsterdam onder 
nummer 34117796. 
Het bestuur van De Philharmonie is bereikbaar via het email-adres: Bestuur@DePhilharmonie.nl. 
 
2. Welke gegevens verwerkt De Philharmonie en voor welk doel 
2.1 In het kader van het lidmaatschap of mogelijke deelname aan de activiteiten van De 

Philharmonie kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 
a) voor- en achternaam, geslacht, eventueel geboortedatum 
b) bespeelde instrumen(en), meegespeelde concerten 
c) e-mailadres, eventueel telefoonnummer(s)  

 d) eventueel woonadresgegevens 
e) eventueel portretfoto 

 f) eventueel bankrekeningnummer 
g) eventuele afspraken over contributiebetalingen of kostenvergoedingen. 
De eventueel te verwerken gegevens worden alleen verwerkt als de belanghebbende ze met 
dat doel aan De Philharmonie heeft verstrekt. 
 

2.2 De Philharmonie verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
a) de onder 2.1 a) t/m e) genoemde gegevens worden door De Philharmonie gebruikt voor 

individueel contact over deelname aan concerten en andere activiteiten van De Philharmonie; 
b) diezelfde gegevens kunnen worden verstrekt aan (potentiële) deelnemers aan activiteiten van 

De Philharmonie en andere ensembles, ten behoeve van het organiseren van gezamenlijk 
vervoer en/of andere muziekactiviteiten en/of het bevorderen van het onderlinge contact; 

c) de namen en instrumenten van meespelende orkestleden worden vermeld in programma-
boekjes voor de concerten; 

d) de onder 2.1 f) en g) genoemde gegevens kunnen alleen door De Philharmonie gebruikt 
worden als daarvoor individueel en afzonderlijk toestemming is gegeven, voor incasso of 
uitbetaling van contributie of donatie(s) of individueel overeengekomen vergoedingen. 

 
3. Bewaartermijn  
De Philharmonie verwerkt en bewaart de persoonsgegevens zolang deze van belang geacht kunnen 
worden voor mogelijke deelname aan activiteiten van De Philharmonie. 
Op eerste verzoek van de belanghebbende worden echter zijn/haar adres- en/of andere persoons-
gegevens vernietigd, zodra de financiële verhouding met De Philharmonie is afgewikkeld. 
 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 
4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft De Philharmonie passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen.  



4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt De Philharmonie gebruik van diensten 
van derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een 
bewerkersovereenkomst die aan de wettelijke eisen voldoet.  

 
5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen 
5.1 Bij het bestuur van De Philharmonie kun je te allen tijde een overzicht van je persoonsgegevens 

opvragen, en verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. De Philharmonie zal je dan binnen 
een maand de afhandeling van dit verzoek bevestigen.  

5.2 Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Philharmonie je persoonsgegevens verwerkt of 
je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de voorzitter. 

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de 
penningmeester (Penningmeester@DePhilharmonie.nl). 

 

6. Wijzigingen 
Dit Privacybeleid is opgesteld in april 2018, en gepubliceerd op onze website 
(www.DePhilharmonie.nl). Eventuele wijzigingen worden ook via onze website bekend gemaakt, en 
zijn daar te allen tijde te raadplegen. 
 
Amsterdam, 24 april 2018 


