
Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de gegevens die wij als bestuur van de vereniging Tango 
Orkest Amsterdam (hierna te noemen TOA) verzamelen, voor welk doel we deze gegevens 
verzamelen en gebruiken en hoe de gegevens worden opgeslagen. We respecteren uw privacy en
verwerken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en in 
overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Alle leden van TOA onderschrijven deze 
privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens t.b.v. financiën

opgeslagen 
persoons-
gegevens

van doel
systeem / 
opslag

actualiteit en 
beschikbaarheid

• voor- en 
achternaam

• emailadres
• instrument
• ontvangen 

contributie

• actuele leden
contributie-
inning

spreadsheet 
Rekening & 
Begroting

• lopend seizoen
• digitaal archief per jaar

vanaf 2016

• bankrekening-
nummer

• naam 
bankrek.nr.

• woonplaats
• bedrag betaald

/ ontvangen
• omschrijving 

betaling

debiteuren
• leden
• opdrachtgevers
• subsidiegevers

crediteuren
• dirigent
• coach
• arrangeur
• oefenruimtes
• dienstverleners
• invallers

geld betalen 
en 
ontvangen

ING-
bankieren 
app

• vanaf TOA-begin (5 
oktober 2010) tot 
heden

• papieren archief 
vanaf.5 okt.2010 tot 
heden

boekhouding

GNUcash

• lopend kalenderjaar
• digitaal en papieren 

archief per jaar vanaf 
2017

MSaccess-
database

• digitaal en papieren 
archief per jaar vanaf 
2012 (?) t/m 2016

• voor- en 
achternaam

• instrument
• woonplaats
en voor zover 
opgegeven
• adres
• postcode

• actuele leden
• een aantal ex-

leden
• invallers
• dirigent

reiskosten-
berekening

spreadsheet 
leden-
administratie

• bijgewerkt t/m 15 april 
2018



2. Persoonsgegevens t.b.v. interne en externe communicatie 

opgeslagen 
persoons-
gegevens

van doel
systeem / 
opslag

actualiteit en 
beschikbaarheid

t.b.v. interne communicatie

• voor- en 
achternaam

• emailadres
• instrument
• woonplaats
en voor zover 
opgegeven
• adres
• telefoon
• postcode
• mobiel

• actuele leden
• dirigent
• invallers

(praktische) 
informatie over 
repetities, optredens, 
vergaderingen etc.

ledenlijst

• lopend seizoen
• digitaal archief 

per jaar vanaf 
2016

t.b.v. externe communicatie

• voor- en 
achternaam

• actuele leden
informatie aan
• AFK
• opdrachtgevers

aanvraag-
formulieren per aanvraag

voor zover 
toegestaan
• voornaam
• achternaam
• instrument
• foto
en van 
bestuursleden
• telefoon

• actuele leden
• dirigent

Website
• voorstellen van 

het orkest
• contactpagina

www.Tango
OrkestAmst
erdam.nl

• laatste opgave
• digitaal

• voor- en 
achternaam

• emailadres
en voor zover 
opgegeven
• adres
• telefoon

• (potentiële) 
opdrachtgevers

• (zakelijke) tango-
contacten

• geïnteresseerde 
(ook via website- 
contactformulier) 

• PR
• informatie over 

optredens
• acquisitie

info@Tango
OrkestAmst
erdam.nl

eigen e-mail
secretaris

• laatste opgave
• digitaal

3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens van de leden worden uitsluitend verstrekt aan
 - de leden onderling en de dirigent (ledenlijst)
 - subsidiegever (AFK) (namen)
 - incidenteel opdrachtgever van een optreden (namen)
De persoonsgegevens van externe contacten (naam plus email-adres) worden niet buiten de 
vereniging bekend gemaakt

4. Beveiliging
De gebruikte computers en provider (Hostnet) zijn beveiligd met wachtwoorden

mailto:info@tangoorkestamsterdam.n
mailto:info@tangoorkestamsterdam.n
mailto:info@tangoorkestamsterdam.n


5. Rechten
Te allen tijde kunt u de van u opgeslagen persoonsgegevens opvragen, rectificeren, laten 
verwijderen, of een klacht indienen bij een van de bestuursleden. Deze zal, indien mogelijk, binnen
14 dagen reageren.
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