
Privacyverklaring van het Twents Mandoline en Gitaar Orkest 

 

Het Twents Mandoline en Gitaar Orkest, kortweg TMGO, is gevestigd te Enschede, Langelobrink 5 en is 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073030. 

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens TMGO verwerkt en voor welke doeleinden 

de persoonsgegevens worden gebruikt.  

1. Gebruik van persoonsgegevens 

 

1.1.TMGO verwerkt mogelijk hierna genoemde gegevens van u als u: 

  a. zich aanmeldt als lid bij TMGO 

  b. contact met ons opneemt ( bijv. via e-mail, telefonisch) 

  c. contact heeft of gehad heeft in de activiteitensfeer van TMGO 

 

1.2. TMGO verzamelt de volgende persoonsgegevens van de leden, de dirigent en 
van donateurs 

  a.  naam en adres 

  b. telefoonnummer 

  c. geboortedatum 

  d. emailadres 

  e. bankrekeningnummer en betaalgegevens 

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als 
we precies uitleggen waarom en met welke reden. 

 

1.3. TMGO kan deze gegevens gebruiken voor: 

  a. het onderhouden van contacten met leden, dirigent en donateurs 

  b. het informeren over activiteiten 

  c. het evalueren hoe het met u gaat 

  d. bestuursleden om hun werkzaamheden uit te voeren 

  e. andere contacten voor het uitvoeren van activiteiten/ overeenkomsten 

  f. het aanmelden van leden bij de Muziekschool Kaliber 

  g. eventuele contacten met het Nederlands Verbond van Mandoline 
Orkesten 

 



1.4. TMGO draagt er zorg voor: 

  a. dat de persoonsgegevens alleen gedeeld worden met de leden en de 
dirigent 

  b. dat daarbuiten geen persoonsgegevens met derden worden gedeeld, 
tenzij: 

   - dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift 

    - dit geschiedt met toestemming van de betrokkene 

   - instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken 

 

2. Beveiliging van uw gegevens 

2.1.  TMGO zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze 
privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan 
noodzakelijk . Als aan uw persoonsgegevens financiële gegevens zijn gekoppeld 
en er is gedurende 7 jaar geen contact geweest tussen u en TMGO worden uw 
persoonsgegevens vernietigd ( max. 7 jaar ingevolge wettelijke 
belastingbepalingen). 

2.2.  Zijn er geen financiële gegevens gekoppeld aan uw persoonsgegevens en 
is er gedurende 2 jaar geen contact geweest tussen u en TMGO dan worden uw 
persoonsgegevens vernietigd. 

2.3.  Gegevens die worden gebruikt voor historische doeleinden kunnen 
tientallen jaren bewaard worden. 

 

3. Beeldmateriaal 

TMGO is trots op haar activiteiten en wil dat graag delen met het publiek o.a. door 
het plaatsen op de website van foto’s en filmpjes die tijdens evenementen/ 
optredens worden gemaakt. We gaan zorgvuldig om met de belangen van de 
afgebeelde personen. Mocht een persoon bezwaar hebben tegen het gebruik van 
een bepaalde foto, dan zal die op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd. 

 

4. Functionaris voor gegevensbescherming 

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is 
verantwoordelijk voor de privacy binnen onze vereniging Deze functionaris is 
bereikbaar via e-mail op m.quittner@tmgo.nl en per telefoon 0645085814 voor 
al uw vragen en verzoeken op het gebied van privacy. 

 

5.  Inzage en wijzigingen van uw gegevens  

mailto:m.quittner@tmgo.nl


Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u         
altijd contact met de functionaris gegevensbescherming opnemen. 

a. U heeft het recht om verbetering, aanvulling of afscherming te vragen van uw 
persoonsgegevens waarover TMGO beschikt, als u van oordeel bent dat de 
genoemde gegevens onjuist of onvolledig zijn of gezien de doelstelling van de 
gegevensverwerking niet ter zake doende. De beslissing op het verzoek wordt 
zo spoedig mogelijk uitgevoerd en wordt binnen 4 weken na ontvangst van 
het verzoek meegedeeld aan de verzoeker. Een afwijzende beslissing wordt 
met redenen omkleed. 

b. TMGO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er bij ons toch 
onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens 
dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht het 
datalek voor u mogelijke nadelige gevolgen hebben, dan nemen we ook direct 
contact met u op. 

c. Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens zijn omgegaan, 
aarzel dan niet en leg contact met de functionaris 
persoonsgegevensbescherming van TMGO, m.quittner@tmgo.nl Komt u er 
niet uit dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. 
Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

6. Wijzigingen 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. 
Wij raden u daarom aan, om deze geregeld te raadplegen. 

 

Enschede, februari 2020 
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