Privacyverklaring
Stichting Jazz & Pop '85 (Club Jazz & Pop)
Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al uw persoonsgegevens om.
Om u daarover te informeren hebben we deze privacyverklaring
opgesteld.
De Stichting "Jazz & Pop ‘85", in de volksmond de "Jazz & Pop" (hierna te
noemen “CJP”) treedt onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) op als ‘verwerkings-verantwoordelijke’ Dit
betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw
gegevens. Wij leggen vast welke gegevens wij verwerken, voor welk doel
we uw gegevens nodig hebben, hoe we daarmee omgaan, welke middelen
we hiervoor gebruiken en hoe we uw persoonsgegevens veilig houden.

Over de CJP
De hoofddoelstelling van de Stichting is het bevorderen en bieden van een
(pop) podium voor gevorderde en beginnende artiest(en) in Andijk in het
bijzonder. Deze doelstelling tracht de Stichting onder meer te
verwezenlijken door het in stand houden en exploiteren van het gebouw
Cultura
Onze gegevens zijn:
Stichting Jazz & Pop ’85 (Club Jazz & Pop)
Dijkweg 262
 (wordt Driehuizen 27)
1619JD Andijk  (wordt 1693 AV Wervershoof)
KvK 41235043
Telefoon en email:

Secretaris CJP
Martijn Berkhout (+31620489791)
Driehuizen 27 – 1693 AV Wervershoof
m.berkhout@clubjazzenpop.nl
Voorzitter CJP
Eelco Webbers (+31686647902)
Rose Luisantestraat 16 – 1619 VG Andijk
e.webbers@clubjazzenpop.nl

Privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt
worden voor de artiesten, muzikanten, bandleden of andere personen die
in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn bij een optreden, de
pachter, de bestuursleden en leden, donateurs, gasten voor optredens en
bijeenkomsten, de bezoekers of andere geïnteresseerden.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan
de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van
tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Aanmelden of registreren
Indien u actief wordt voor of uitgenodigd wordt door de CJP, een donatie
doet, donateur bent of om een andere reden persoonsgegevens aan de
CJP verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor de
eigen administratie.
Wanneer u zich aanmeldt, uitgenodigd wordt voor een van onze diensten
of activiteiten of een donatie doet, vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om ons secretariaat, onze
diensten, overeenkomsten, bijeenkomsten, activiteiten en
informatieverstrekking uit te kunnen voeren. De gegevens worden
opgeslagen op beveiligde computers beheerd door de secretaris en
voorzitter van CJP.

Communicatie
Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk
dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke
gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het
mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde computers van de
CJP. Wij zullen deze gegevens niet zonder speciale toestemming
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Welke gegevens voor welk doel
In het kader van de relatie met de CJP worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
• voor- en achternaam, geboortedatum
• adresgegevens eventueel postadres
• telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s)
• emailadres(sen)
• overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze
organisatie zoals bv social media-accounts

De CJP verwerkt genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden
• je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt
voor
het contact i.v.m. jouw relatie met de CJP, de eventuele aan- en
afmelding, voor het verstrekken van de door jou
aangevraagde
informatie of het afhandelen van de van jou gekregen informatie,
• je naam, adres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen
van uitnodigingen en informatie over bijeenkomsten,
diensten en
activiteiten van de CJP.
• je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen,
donaties, entreegelden of andere afgenomen diensten af te
wikkelen.

• je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van
informatie over vergaderingen, bijeenkomsten, activiteiten en diensten.
• social media accounts worden gebruikt voor informatie, boekingen en
de correspondentie daarover.
Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de
onderaan de mailing.

afmeldlink

Bewaren van persoonsgegevens
De CJP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van
je relatie met de CJP tot maximaal een jaar na afloop daarvan.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de CJP passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Inzage, verwijdering, vragen of klachten
• Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan
te passen of om u af te melden.
• Via de secretaris van de CJP kan je verzoeken om je persoonsgegevens
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De secretaris zal je
verzoek in behandeling nemen en je, binnen twee weken na ontvangst,
hierover informeren
• Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van j e
persoonsgegevens, kan je eveneens contact opnemen met de secretaris.
• Indien je klachten hebt over de wijze waarop de CJP jouw
persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact
opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de
Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het
Privacybeleid te bekijken.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
Vragen over uw persoonsgegevens of dit privacybeleid, neem contact met ons op.

