
PRIVACY STATEMENT 
 

Stichting Maarnse Concerten 
 

 
De stichting Maarnse Concerten verwerkt gegevens van personen in 
overeenstemming met de geldende AVG wetgeving. De bescherming van uw privacy 
is belangrijk voor ons en wij gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 
De door ons ontvangen gegevens worden uitsluitend door ons of namens ons 
gebruikt en worden zonder uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden ter 
beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke 
regels wij ons houden.  
 
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van: 
 

• de door sponsors, relaties, bestuursleden, vrijwilligers en bezoekers (aan onze 
concerten) verstrekte persoonlijke informatie.  

• data verkregen naar aanleiding van persoonlijke contacten of uw bezoek aan 
en gebruik van onze website. 

 
Waarom bewaren en verzamelen wij persoonsgegevens? 
 
Om concerten te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van donaties en entreegelden. 
Met het ontvangen van financiële donaties gaat Maarnse Concerten een verplichting 
aan om over de besteding hiervan terug te rapporteren naar de sponsor of 
subsidieverstrekker. 
In alle gevallen vragen wij u daarom expliciet toestemming voor het bewaren van uw 
persoonsgegevens in ons bestand. 
 
Welke persoonsgegevens verzamelt Maarnse Concerten ?  
 
Deze vrijwillig verstrekte gegevens bestaan in het algemeen uit: 

• de naam, e-mailadres en uiteindelijk bankgegevens.  
 
Hoe gebruikt Maarnse Concerten uw persoonsgegevens? 
 
De communicatie met onze sponsors, relaties en bezoekers is o.a. door middel van 
een Nieuwsbrief of informatie via e-mail om u gericht te kunnen informeren over de 
Stichting Maarnse Concerten met eventueel een oproep voor verdere financiële 
ondersteuning.  
Maarnse Concerten zal te allen tijde zorg dragen voor de meest adequate 
beveiligingssoftware voor de betreffende computersystemen ter bescherming van de 
persoonsgegevens.  
Maarnse Concerten maakt geen gebruik van tracking cookies na een bezoek aan 
onze website.  
Tevens kunt u het al of niet toestaan van cookies wijzigen in de instellingen van uw 
browser.            
  



Hoe zorgt Maarnse Concerten er voor dat vertrouwelijk met uw gegevens wordt 
omgegaan? 
 
Maarnse Concerten neemt passende organisatorische maatregelen om uw 
persoonsgegevens te beschermen. De ontvangen persoonsgegevens worden 
(vooralsnog handmatig) opgeslagen in het e-archief. De e-bestanden zijn alléén 
toegankelijk en beheerd door de voorzitter van de organisatie.   
 
Worden persoonlijke gegevens ook met derden gedeeld? 
 
Zonder toestemming en in overeenstemming met dit Privacy Statement worden de 
door ons ontvangen persoonsgegevens nooit met derden gedeeld. 
 
Hoelang bewaart Maarnse Concerten persoonlijke gegevens? 
 
Maarnse Concerten bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met AVG. De 
gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Of op verzoek van de individuele 
gegevensverstrekker is geoorloofd.  
 
Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 
 

Bij een verzoek tot inzage- of correctieverzoek van de individuele persoonsgegevens 
in het bestand van Maarnse Concerten zijn wij verplicht om een bewijs van identiteit 
te vragen voordat wij u information mogen verstrekken over uw persoonlijke 
gegevens in onze administratie. Uw verzoek kan gericht worden aan de voorzitter 
van Maarnse Concerten. Hierbij met duidelijke vermelding van de reden van het 
verzoek. Maarnse Concerten zal hierop binnen vijf dagen na ontvangst van het 
verzoek actie ondernemen.   
 
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerking over 
deze privacy verklaring neemt u dan contact op met Maarnse Concerten d.m.v. een 
e-mail aan: bestuur@maarnseconcerten.nl 
 

Het Bestuur Stichting Maarnse Concerten  
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