
 

1 

 

Privacybeleid Nieuw Bach Ensemble (NwBE) 
 
Inleiding 
Het Nieuw Bach Ensemble hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar 
zangers, musici, donateurs , belangstellenden en andere bij het NwBE betrokkenen. 
 
Persoonlijke gegevens worden door het NwBE met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 
beveiligd. Het NwBE houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de wet stelt. In het 
privacybeleid staat beschreven hoe het NwBE persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, 
verwerkt en bewaart. 
 
Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van 
gegevens staat hierin beschreven. 
 
De wet stelt eisen aan organisaties die persoonsgegevensbestanden beheren. De eisen zijn: 

▪ toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens 
▪ juiste en nauwkeurig bijhouden van die gegevens 
▪ beveiliging van persoonsgegevens 
▪ op verzoek inzage verlenen in de eigen opgegeven persoonsgegevens 
▪ uitsluitend gebruik van die gegevens voor het doel waarvoor die zijn verstrekt  
▪ recht op vergetelheid 
▪ recht op rectificatie en aanvulling. 

 
Conform de wet is het NwBE toegestaan persoonsgegevens te verzamelen te verwerken en 
vertrouwelijk te gebruiken. 
 
In dit document staat vermeld hoe en welke gegeven worden verzameld. Bij gebruik van de website van 
het NwBE geeft u uitdrukkelijk te kennen het privacybeleid van het NwBE te accepteren. 
 
Het NwBE stelt met dit privacybeleid, naast de wettelijke vereisten, ook een aantal aanvullende 
richtlijnen vast voor het verwerken van persoonsgegevens. Het beleid bevat aandachtpunten voor, 
bestuur, gebruikers, beheerders en ontwerpers van registratiesystemen om niet alleen nu maar ook in 
de toekomst de privacy te waarborgen. 
 
Systemen 
1. Het persoonsgegevensbestand wordt louter gebruikt door bestuursleden en andere door het 

bestuur geautoriseerde personen. Het bestand bevindt zich op een beveiligde lokale computer met 
internetverbinding of het bestand staat opgeslagen bij een clouddienst, een Dropbox. Er is geen 
directe toegang voor niet door het bestuur geautoriseerde derden. 

 
2. Het bestuur legt statutaire zaken zoals registratie Kamer van Koophandel, jaar- en financiële 

verslagen vast door publicatie op de website van het NwBE. 
 
3. De financiële administratie is de bankrekening van het NwBE, waarop stortingen van gelden 

plaatsvindt en uitgaven worden gedaan. Uitsluitend bestuursleden hebben toegang tot de financiële 
administratie, tenzij door het bestuur uitdrukkelijk toestemming daarvoor gegeven is aan derden 
(o.a. de kascommissie). 

 
4. Het NwBE maakt gebruik van e-mail systeem gekoppeld aan de website en is gerechtigd de daarin 

vervatte correspondentie, waar nodig, te delen binnen het bestuur en andere betrokkenen bij de 
organisatie van het NwBE, tenzij daarvoor uitdrukkelijk door de e-mail adressant geen toestemming 
is verleend. 
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5. Het NwBE heeft een periodieke nieuwsbrief die verstuurd wordt via La Posta, een online platform  

met wie het NwBE een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten.  
▪ Via de website van het NwBE kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De door u ingevulde 

persoonsgegevens (e-mailadres) worden door ons uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven 
toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. 

▪ Als u een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt 
wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt. 
 

Gegevens Nieuwsbrief inzien, aanpassen of verwijderen: 
▪ Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen 

nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee u uw 
gegevens kunt wijzigen. 

▪ Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat 
willen, dan kunt u ons daarom verzoeken. 
 

6. De kaartverkoop van de concerten van het NwBE is uitbesteed aan www.klassiekemuziek.nl 
‘Klassieke Muziek.nl’ deelt uw voor-en achternaam en uw woonplaats met het NwBE als organisator, 
ten behoeve van handmatige controle bij de toegang tot het concert. Overige gegevens die nodig 
zijn voor de kaartverkoop (rekeningnummer) worden niet gedeeld met het NwBE, tenzij u hier 
expliciet toestemming voor heeft gegeven of er een duidelijke aanleiding voor is, b.v. het toesturen 
van (merchandise)producten, een aanmelding als Vriend of Member van de uitvoerende in kwestie 
en/of het rekening houden met dieetvoorkeuren of lichamelijke beperkingen in de voorbereiding op 
het concert in kwestie. 

 
Privacy statement 
Het NwBE verwerkt persoonsgegevens en wil daarover duidelijk en transparant communiceren. In dit 
beleidsdocument wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van 
persoonsgegevens door het NwBE.  
 
Updates privacy beleid 
Het NwBE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. het verdient 
aanbeveling om regelmatig dit beleidsdocument te raadplegen. 
 
Registratie, verwerking en zichtbaarheid persoonsgegevens koorbestand 
1. Koorbestand: Dit is een bestand waarin we de volgende informatie opslaan: voornaam, achternaam, 

stemsoort, e-mailadres, telefoonnummer en of je nog moet auditeren. Ook staat hierin of we je 
uitnodigen voor projecten met kleinere bezetting. Dit koorbestand is een gedeeld bestand tussen de 
dirigent en door het bestuur geautoriseerde personen betrokken bij de concertorganisatie. Het 
bestand staat opgeslagen bij een clouddienst, om precies te zijn een Dropbox die wordt beheerd 
door de koorcommissaris. Auditiegegevens worden verwijderd als de koorzanger uit het 
koorbestand is getreden. 
 

2. Zangersmailinglijsten: Dit zijn maillijsten waarin voornaam, achternaam, stemsoort en e-mailadres 
staan van iedereen die heeft aangegeven belangstelling te hebben om een keer mee te doen met 
het NwBE. Dit bestand staat op de beveiligde lokale computers van de koorcommissarissen. 

 
3. Projectmaillijsten: Deze lijsten, met stemsoort, mailadressen en telefoonnummers van zangers die 

meedoen aan een specifiek project, staan in een bestand op de computers van de 
koorcommissarissen. De projectmaillijsten worden gedeeld met de dirigent en de zangers die 
meedoen met het specifieke project. De lijsten bestaan voor de duur van het betreffende project en 
worden daarna opgeslagen in de Dropbox. 

http://www.klassiekemuziek.nl/
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4. Website: Op onze website staan video’s en foto’s. Op een aantal foto’s staan koorzangers. Dit zijn 
foto’s die zijn genomen tijdens repetities of concerten en ze worden gebruikt voor 
publiciteitsdoeleinden. 

 
5. E-mails. Zangers mailen ons en wij mailen de zangers. Deze mails worden bewaard zolang ze 

relevant zijn. 
 
6. Declaraties en rekeningen: Voor sommige projecten geldt dat het NwBE professionele musici 

inhuurt. Deze professionals sturen een rekening naar het NwBE na afloop van het project en het 
NwBE gebruikt de gegevens hiervan om de betaling uit te voeren. 

 
7. Solistenlijst: de solistencommissarissen en de productieleider houden per project een specifieke lijst 

bij met namen en 06 tel nummers van de gecontracteerde solisten. 
  
De beveiliging van de gegevens 
▪ Voor gegevens die online staan, zoals gegevens over bestuursleden, leden concertorganisatie, 

gegevens uit CV’s van uitvoerenden, sommige video’s en foto’s, geldt dat ze beveiligd zijn, wat 
neerkomt op beveiliging met een gebruikersnaam en wachtwoord die aan een persoon gekoppeld 
zijn. Voor bestanden die daarnaast nog op een gedeelde dienst staan zoals in de Dropbox (het 
koorbestand, de zangersmailingslijsten), geldt dat de toegangsrechten daarvan jaarlijks worden 
bekeken en ook bij intreding en uittreding van een bestuurslid of een lid van de concertorganisatie. 

 
▪ Voor andere gegevens, zoals de foto’s, projectmaillijsten, declaraties en rekeningen, geldt dat ze 

lokaal op privécomputers van de bestuursleden of door het bestuur geautoriseerde leden van de 
concertorganisatie staan. Deze gegevens zijn niet aanvullend beveiligd, maar zijn alleen toegankelijk 
als een bestuurslid is ingelogd op zijn/haar PC. 

  
Met wie delen we gegevens? 
▪ We publiceren video’s en foto’s ten behoeve van publiciteit. Deze foto’s verschijnen ook in de 

nieuwsbrief NwBE, pr-mailings en op social media. 
 

▪ We delen het rekeningnummer met de bank als we een betaling uitvoeren. 
 
▪ We delen naam, voornaam en stemsoort met concertorganisatoren als zij een programmaboekje 

maken waar alle namen van de koorleden in staan. 
  
Kan ik mijn gegevens opvragen? 
▪ Ja, dat kan. U ontvangt dan alle gegevens die het NwBE van u heeft. Dit kan even duren omdat we 

geen geautomatiseerd systeem hebben en alle bestuursleden vrijwilligers zijn. Een verzoek daartoe 
kan gericht worden aan het bestuur. 

  
Kan ik mijn gegevens laten verwijderen? 
▪ Ja dat kan. U kunt vragen om al u gegevens te laten verwijderen of om een gedeelte van de 

gegevens te laten verwijderen. 
 
Indien er vragen, op- of aanmerkingen of klachten zijn over het gebruik van uw persoonsgegevens door 
het NwBE kan daartoe een klacht ingediend worden bij de secretaris van het bestuur van het NwBE via 
het e-mailadres: secretariaat@nieuwbachensemble.nl 

mailto:secretariaat@nieuwbachensemble.nl

