
PRIVACYVERKLARING van de “Stichting MusicAll Spijkenisse” 
 

 
Stichting MusicAll Spijkenisse wordt hierna afgekort tot  “SMS”. 

Definities  
 
Leden : personen die contributie betalen aan SMS 
Sponsoren : sponsoren, donateurs en “vrienden van” SMS 
Relaties : inhuur van personen, bedrijven en diensten door SMS en aankopen van  

goederen & materiaal door SMS van bedrijven en particulieren benodigd voor  
de uitvoering van de musical 

 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoons- en bedrijfsgegevens die SMS verwerkt 
van de Leden, Sponsoren en Relaties. Indien je deze gegevens aan SMS verstrekt, geef je 
uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij 
adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 
 
1.    Verantwoordelijke  
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Naam: Stichting MusicAll Spijkenisse 
Datum oprichting: 18-09-2015 
Postadres: Lijsterbesstraat 42 
Postcode: 3203 AR 
Plaats: Spijkenisse 
Telefoonnummer: 0851302452  
E-mailadres: info@musicallspijkenisse.nl  
KvK-nummer: 64149315  
IBAN: NL97 RABO 0306489112 
BIC: RABONL2U  
BTW: NL855543243B01 
RSIN 855543243 
Website: www.musicallspijkenisse.nl  
Facebook: https://www.facebook.com/MusicAllSpijkenisse 

 
De penningmeester, tevens functionaris leden/donateurbeheer, is bereikbaar via 
administratie@musicallspijkenisse.nl en bovenstaand telefoonnummer. 
 
 

 
  

https://www.facebook.com/MusicAllSpijkenisse
mailto:administratie@musicallspijkenisse.nl


2.     Welke gegevens verwerkt SMS en voor welk doel 
 

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap en/of relatie met SMS worden de volgende 
persoonsgegevens verwerkt: 

1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht 
2. adres- en woonplaats en (indien van toepassing) postadres en/of vestigingsadres 
3. telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer 
4. overige informatie zoals een logo van Sponsoren ten behoeve van een eventuele 

vermelding op de website, flyers, banners en in het programmaboekje.  
 
2.2 SMS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden: 
 

1. Voor Leden worden de gegevens gebruikt voor contact over: het betalen van je 
contributie, het verwerken van betalingen, het sturen van de nieuwsbrief, 
communicatie inzake planning en uitvoering van de musical en overige optredens, het 
versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de 
stichting en om bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen. 

2. Voor Relaties en Sponsoren worden de gegevens gebruikt voor contact over 
facturen, betalingen, sponsoring, contracten e.d. en voor de verstrekking van de door 
relatie  aangevraagde informatie. 

 
3. E-mail berichtgeving opt-out 
 
3.1 SMS gebruikt naam en e-mailadres om je haar nieuwsbrief met informatie over 

activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van SMS 
te sturen. 

3.2 Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een email met het verzoek 
daartoe te sturen naar administratie@musicallspijkenisse.nl  

 
4. Foto- en video registratie 
 
4.1 De Leden, dirigent en artistiek team geven SMS expliciet toestemming om foto’s en 

vlogs te gebruiken voor publicatie op social media (Facebook en Instagram), op de 
website van de stichting, in kranten, op flyers, op banners en in het programmaboekje.  

4.2 De Leden, dirigent en artistiek team geven expliciet toestemming aan SMS voor video 
opnamen van de musical ten behoeve het produceren van de jaarlijkse DVD. 

4.3 De foto’s zijn eigendom van een professioneel fotograaf. Alleen originele en 
onbewerkte foto’s mogen uitsluitend met bronvermelding geplaatst worden. Ook het 
gebruik van filters e.d. is expliciet niet toegestaan. 

 
5. Bewaartermijn 
 
5.1 SMS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je 

lidmaatschap tot maximaal 7 jaar na afloop van dit lidmaatschap; dit laatste i.v.m. de 
fiscale bewaarplicht van de administratie, waarin de informatie wordt vastgelegd. 



Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. De 7 jaar gaat telkens opnieuw 
in na een nieuwe inschrijving. 

 
 
6. Beveiligingsmaatregelen 
 
6.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SMS passende technische en  

organisatorische maatregelen getroffen door deze informatie alleen vast te leggen in  
de “relatie sectie” van het door SMS gebruikte online boekhoudpakket  
(e-boekhouden.nl), waarmee de stichting een “verwerkersovereenkomst” heeft. 

 
7. Inzagerecht, verwijdering,  vragen en klachten 
 
7.1 Via de ledenadministratie van SMS kan je een verzoek indienen om je 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SMS zal je 
verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover 
informeren.  

7.2 SMS is wel gehouden aan de 7 jaars fiscale bewaarplicht. 
7.3 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens 

als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.  
7.4 Indien je klachten hebt over de wijze waarop SMS je persoonsgegevens verwerkt of je 

verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter of penningmeester. 
7.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht 

aan administratie@musicallspijkenisse.nl. 
 
6.       Wijzigingen 
 
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Er wordt versie- en datum beheer toegepast op dit 
document. De wijzigingen worden via de Website en nieuwsbrief bekend gemaakt. Wij 
adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.  
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Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam de Rijke - de Regt, Astrid 
Geboortedatum 21-06-1969 
Datum in functie 18-09-2015 (datum registratie: 21-09-2015) 
Titel bestuurslid 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam Vos, Martino 
Geboortedatum 17-10-1957 



Datum in functie 01-07-2019 (datum registratie: 12-07-2019) 
Titel Penningmeester 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 


