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Privacyverklaring  Sambaband Maisquenada Breda 
 
Sambaband Maisquenada Breda (hierna te noemen Maisquenada) hecht veel waarde aan de bescherming van 
de persoonsgegevens van de leden. In deze privacyverklaring willen wij je daarom heldere en transparante 
informatie geven over hoe wij met deze gegevens omgaan. Dit in het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 
 jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze 

doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die hiervoor minimaal nodig 

zijn; 
 je om toestemming zullen vragen, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw gegevens; 
 passende maatregelen nemen om de beveiliging van jouw gegevens te waarborgen; 
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt; 
 jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is; 
 op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze 

respecteren; 
 mocht je na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebben, dan kan je contact 

opnemen met het bestuur. 
 
Doeleinden 
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 
 het registreren als lid van Maisquenada; 
 deelname aan evenementen of activiteiten die Maisquenada organiseert of waaraan Maisquenada als 

band deelneemt; 
 het kunnen informeren van jou als lid indien dat nodig is; 
 het kunnen innen en verwerken van contributie en eventuele door jou ingediende declaraties of andere 

verrekeningen. 
 
Persoonsgegevens 
Voor de bovenstaande doeleinden vragen wij je om de onderstaande persoonsgegevens: 
 voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, 

emailadres; 
 en daarnaast ten behoeve van de contributie-inning: een ondertekende incassomachtiging met 

bankrekeningnummer en tenaamstelling van dit rekeningnummer. 
 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft, delen wij niet met derden, tenzij het om specifieke situaties gaat zoals het 
deelnemen aan evenementen of activiteiten waarbij de andere organisatie persoonsgegevens nodig heeft. In 
zulke gevallen zal je altijd afzonderlijk om de betreffende gegevens gevraagd worden. 
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan andere derde partijen, tenzij dit een wettelijke verplichting betreft 
zoals Politie en Justitie.  
  
Foto’s en video’s 
Tijdens evenementen en activiteiten worden er foto's en video's gemaakt. Deze kunnen gepubliceerd worden 
op onze website maisquenada.nl. 
Op deze foto’s en video’s kunnen uiteraard personen herkenbaar in beeld zijn. Door deelname aan de 
activiteiten ga je in principe hiermee akkoord. Als je hier bezwaar tegen hebt, kan je dit kenbaar maken aan het 
bestuur. Wij zullen daar dan waar mogelijk rekening mee (laten) houden. 
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Bewaartermijnen 
Maisquenada bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, dan wel op grond van de wet is bepaald. Jouw persoonsgegevens bewaren wij in ieder geval zolang je 
lid bent van of een andere relatie hebt met Maisquenada. Daarna bewaren we jouw gegevens zolang dit 
noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Voor sommige persoonsgegevens geldt bijvoorbeeld een fiscale 
bewaartermijn van 7 jaar. 
Na afloop van de bewaartermijn vernietigen wij jouw gegevens. Op grond van de wet mag je ons vragen jouw 
gegevens te vernietigen, doch niet eerder dan bij het einde van het lidmaatschap. We verwijzen je daarvoor 
naar de paragraaf ‘rechten’ in deze privacyverklaring 
 
Beveiligingsmaatregelen 
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen 
tegen onrechtmatige verwerking. Zo gelden de volgende maatregelen: 
 de bovengenoemde gegevens worden als geheel alleen bewaard door de secretaris en/of diegene die 

voor Maisquenada de ledenadministratie voert; 
 een kleine subset van de gegevens wordt bewaard door de penningmeester. Dit zijn persoonsgegevens 

die rechtstreeks met de financiële verwerking van contributie, declaraties etc. te maken hebben. 
 
Rechten 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je hebben 
ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons. Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of 
in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor 
kunnen geven aan het verzoek tot overdracht. 
Let erop dat wij niet altijd aan jouw verzoek kunnen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een verzoek om jouw 
persoonsgegevens te verwijderen, terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als je nog een 
lidmaatschap of andere relatie met ons hebt. Als wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, laten wij dat 
natuurlijk weten. 
 
Aanpassen van deze privacyverklaring 
Wij mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze verklaring regelmatig te 
raadplegen. In ieder geval voordat je persoonsgegevens aan ons geeft. 
 
Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct 
contact op te nemen met het bestuur. 
Komen wij er samen met je niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl). Dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 


