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Privacyverklaring Symfonia Jong Twente 

1. Identiteit 
De verantwoordelijke voor deze website is de stichting Symfonia Jong Twente. De stichting is bereikbaar 
via info@symfonia.nl. De stichting hanteert een Privacy Reglement; dit wordt op verzoek verstrekt.	
2. Doeleinde 
Via deze website wil de stichting informatie delen zoals (concert)agenda, nieuws over concerten of andere 
activiteiten, en de ledenlijst t.b.v. (onderling) contact en communicatie. Alleen naam en instrument van 
huidige actieve leden worden openbaar gepubliceerd. Binnen het beveiligde gedeelte zijn verder 
beschikbaar: interne agenda, ledenlijst met meer contactgegevens, voor leden relevante bestanden (bijv. 
bladmuziek, foto, video), contactinformatie van gastspelers en overige relaties van de stichting. 
3. Gevraagde informatie 
Voor het gebruik van het beveiligde gedeelte door leden is registratie verplicht. Deelnemers zijn verplicht 
om hun voor en achternaam op te geven, emailadres, het gewenste wachtwoord. Verder worden 
adresgegevens en telefoonnummer(s) vastgelegd. De stichting stelt deelnemers in staat hun informatie aan 
te passen (zie 5). 
Het emailadres wordt verder specifiek gebruikt om het wachtwoord te bevestigen en eventueel een nieuw 
wachtwoord toe te sturen. De stichting maakt gebruik van het emailadres om berichten te sturen die 
relevant kunnen zijn voor zijn/haar onderdeel van de stichting. 
De niet-openbare gegevens worden door de stichting niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel 
gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan 
bevoegde instanties.  
4. Rechten en plichten 
Het is niet toegestaan om de persoonsinformatie zoals beschikbaar op de website te gebruiken voor andere 
doeleinden dan boven vermeld onder 2, of andere beschikbare informatie of bestanden te delen. 
Minderjarigen (personen onder de zestien jaar), mogen zich alleen registreren met toestemming van hun 
ouders of voogd. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van 
zijn gegevens. Desgevraagd verwijdert de stichting de gegevens die benodigd waren voor registratie en 
anonimiseert de stichting eventuele berichten waarin betreffende persoon wordt vermeld. Dat wil zeggen 
dat een naamsvermelding wordt vervangen door een generieke term (bijv. ‘verwijderd’) en dat eventueel 
foto/videomateriaal wordt gewist. 
5. Privacy vragen en aanpassingen 
Vragen over het privacy beleid van de stichting kunnen per post aan de stichting worden gesteld, via de 
voorzitter van het bestuur, of per email via info@symfonia.nl. 
Om een verwijder of correctieverzoek te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat deelnemer de 
gegevens meldt waarmee hij/zij zich heeft aangemeld. De stichting neemt contact op met het emailadres 
dat bij registratie is opgegeven. Het adres voor verwijder en correctieverzoeken is: info@symfonia.nl. 
6. Beveiliging 
De website maakt gebruik van het beveiligd protocol, https. De gegevens op de website, het openbare én 
het beveiligde gedeelte zijn aldus adequaat beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden. Wel 
kunnen openbare gegevens op de website door derden extern worden gekopieerd. De beveiligde pagina’s 
op het interne gedeelte zijn niet indexeerbaar voor zoekmachines.  
7. Bewaartermijn 
Alle gegevens op de website blijven beschikbaar op internet zolang de stichting daartoe de middelen en 
mogelijkheden heeft. De stichting streeft ernaar om persoonsgegevens na uiterlijk twee jaar te verwijderen 
wanneer de contactinformatie niet meer relevant is, bijv. na opzegging van lidmaatschap. In voorkomende 
gevallen worden de gegevens langer bewaard, bijv. om het oud-lid als toekomstige remplaçant te vragen. 
8. Wijziging van de privacyverklaring 
De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij 
adviseren om deze regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. 


