Privacyverklaring 
Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese regeling omtrent de privacy in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG). De AVG is op een aantal onderdelen strenger dan de oude privacywet en vereist ook van verenigingen dat ze vastleggen hoe ze de privacy van hun leden beschermen. 
MuSeSiheeft een privacyverklaring opgesteld waarmee tegemoet gekomen wordt aan de AVG en de rechten van onze leden. 
·	Grondslag voor gebruik van gegevens 
MuSeSi legt niet meer gegevens van haar leden vast dan nodig is voor de uitvoering van een goede ledenadministratie, een efficiënte inning van de contributie-gelden en voor interne communicatie c.q. informatieverstrekking. 

·	Gebruik van foto’s 
Regelmatig worden foto’s en ander beeldmateriaal van leden gepubliceerd met bijvoorbeeld als doel PR. In de ledenvergadering wordt dit nogmaals naar alle leden benoemd. Nieuwe leden geven hiervoor toestemming op het inschrijfformulier.

·	Bewaartermijn
Van oud leden wordt een e-mailadres bewaard, dit om ze uit te kunnen nodigen voor speciale gelegenheden. Financiële gegevens van MuSeSi worden 7 jaar bewaard conform wettelijke eisen.

·	Uitvoering ledenadministratie en beveiliging
De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de penningmeester. 
De ledenadministratie staat op de persoonlijke PC van de penningmeester. De penningmeester draagt zorg voor een actuele beveiliging c.q. virusscanner op deze PC. Regelmatig wordt een backup gemaakt en op een apart medium (USB, externe harde schijf) opgeslagen. 

·	Interne uitwisseling van gegevens 
Regelmatig worden e-mails verstuurd naar alle leden waarbij alle e-mailadressen zichtbaar zijn. Dit om interne communicatie te vergemakkelijken. 

·	Externe uitwisseling van gegevens
Gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan externe organisaties, zoals sponsors. Wel kan een subsidiegever (gemeente Apeldoorn) vragen om een namenlijst, als voorwaarde om de subsidie toe te kennen.


·	Rechten van leden
Leden hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kan men bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens. 
Leden geven bij inschrijving toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens inclusief gebruik van foto’s en filmpjes van optredens en/of repetities.  
Vragen of verzoeken m.b.t. privacy gerelateerde zaken kunnen gericht worden aan het bestuur van MuSeSi.  Men is tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van gegevens door MuSeSi bij de Autoriteit persoonsgegevens.
·	Datalekken
Mocht zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek voordoen c.q. gesignaleerd worden door een lid dan wordt dit zo snel mogelijk gemeld bij de voorzitter. Deze beoordeelt de ernst en het effect van het incident, neemt direct maatregelen  om verdere schade te voorkomen en stelt structurele verbeteringen in werking om herhaling te voorkomen.  De voorzitter laat zich hierin bijstaan door de overige bestuursleden. 
Als een datalek/incident geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokkenen is geen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens nodig. Anders volgt door voorzitter melding bij Autoriteit Persoonsgegevens conform wettelijke eisen.


·	Website
Op het algemeen toegankelijke gedeelte van de website en op de facebookpagina kunnen foto’s  en/of filmpjes geplaatst worden. 
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Bijlage bij privacyverklaring MuSeSi (mei 2018)

Overzicht geregistreerde gegevens en functie 

welke gegevens
functie / waarvoor hebben we het nodig


voorletters
identificatie / ledenadministratie
roepnaam
idem
achternaam
idem
geslacht (man / vrouw)
idem
straat
idem
huisnummer
idem
postcode
idem
woonplaats
idem
telefoonnummer
communicatie
e-mail 
idem
geboortedatum
ledenadministratie 


