
 

PRIVACY STATEMENT stichting muziek jong voor oud 
 
Bewust en onbewust deelt u persoonsgegevens met Stichting Muziek Jong voor Oud, door uw contact met MJvO. 
Met deze gegevens gaan wij uiteraard zorgvuldig om. 
In dit Statement vindt u informatie hoe Stichting Muziek Jong voor Oud omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. 
 
Wat is verwerken van persoonsgegevens? 

 Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, u moet hierbij denken aan Naam, Adres, Woonplaats (NAW) 
telefoonnummer, e mail adres, bankrelatie. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. 
Dit geldt NIET voor gegevens van een rechtspersoon zoals een BV, NV, Stichting of Vereniging.  
Gegevens van de CONTACTPERSOON van een rechtspersoon zijn dat weer wel. 
Het Privacy Statement geldt ook voor uw medewerkers of bestuurders 
Geeft uw organisatie persoonsgegevens van medewerkers of bestuurders aan ons door ? Dan gaan wij er van uit dat u hen informeert over 
het Privacy Statement van MJvO. 

 Verwerken is alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld, verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven en 
verwijderen. 

 
Van wie verwerkt MJvO persoonsgegevens? 
Als MJvO een zakelijke relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad met een persoon of organisatie, worden hiervan persoonsgegevens verwerkt. Dit kan 
ook plaatsvinden als we direct of indirect contact met personen/organisaties hebben gehad. 
Het kan hierbij gaan om: 

 Personen met een Eenmanszaak, VOF of Maatschap, maar ook vertegenwoordigers van instellingen, organisaties, stichtingen, verenigingen. 
 Musici 
 Vrienden van de Stichting Muziek Jong voor Oud 
 Sponsoren, donateurs 
 Vrijwilligers 
 Iedereen die op een of andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar MJvO een zakelijke relatie mee heeft, wil krijgen of 

heeft gehad (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders of belanghebbenden). 
 
Wat verwacht Stichting Muziek Jong voor Oud van bedrijven of organisaties? 
Geeft uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers, bestuurders of Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) aan ons door ? 
Dan verwachten wij van u dat u hen hierover informeert. 
Zelf verzamelen we ook gegevens van medewerkers of bestuurders zonder dat een bedrijf of organisatie deze aan MJvO verstrekt, bijvoorbeeld 
doordat wij die gegevens uit het Handelsregister opvragen. 
Deze gegevens leggen we vast. 



 

Wij verwachten dat u uw medewerkers en bestuurders ook hierover informeert. 
U kunt hen het Privacy Statement van MJvO ter hand stellen zodat ook zij kennis kunnen nemen van de wijze waarop  MJvO met hun 
persoonsgegevens omgaat. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens bij MJvO? 
De Bestuurder van de Stichting Muziek Jong voor Oud is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. 
 
Hoe verwerkt Stichting Muziek Jong voor Oud beeldmateriaal (foto/film/video)? 
De hoofdregel is dat alleen beeldmateriaal wordt gepubliceerd van personen die herkenbaar in beeld zijn als deze personen daar toestemming voor 
hebben gegeven. Dat geldt zowel voor beeldmateriaal dat online wordt geplaatst als voor beeldmateriaal dat in een of andere geprinte vorm wordt 
gepubliceerd. 
Indien het beeldmateriaal van een minderjarig persoon betreft, zal MJvO altijd toestemming vragen aan zijn of haar ouder(s) of Voogt. 
Hierbij wordt aangegeven waarvoor precies toestemming wordt gegeven en waar het beeldmateriaal geplaatst wordt.  

 
 
 
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom, hoe, hoelang en door wie? 
 

Persoon/groep/instelling Welke gegevens Grondslag/waarom Hoe? 
 

Bewaartermijn/Hoe lang  Wie? 

Van welke personen of 
groepen ontvangen we 
persoonsgegevens 

Welke persoonsgegevens 
worden 
verwerkt/opgeslagen 

Gaat het om een 
wettelijke verplichting 
of is het de uitvoering 
van een overeenkomst 

Wat doen we met de 
gegevens. Hoe worden ze 
opgeslagen? 

Hoe lang nadat de  
overeenkomst is afgelopen 

Wie verwerkt de 
gegevens 

Personen met een 
Eenmanszaak, VOF of 
Maatschap. Maar ook 
vertegenwoordigers van 
instellingen, 
organisaties, stichtingen, 
verenigingen. 

Naam/adres/woonplaats 
Telefoonnummer/emailadres 

Uitvoering van een 
overeenkomst 

Administratie. 
Opgeslagen op harde schijf 
met back-up naar externe 
harde schijf 

Gedurende de periode dat 
men een overeenkomst 
heeft en daarna voor 
maximaal 7 jaar 

Bestuurder 

Musici Naam/adres/woonplaats 
Telefoonnummer/emailadres 
IBAN 

Uitvoering van een 
overeenkomst 

Administratie. 
Opgeslagen op harde schijf 
met back-up naar externe 

Gedurende de periode dat 
men een overeenkomst 
heeft en daarna voor 

Organisator onder 
verantwoordelijkheid 
van de Bestuurder 



 

harde schijf maximaal 7 jaar 

Vrienden van de 
Stichting Muziek Jong 
voor Oud 

Naam/adres/woonplaats 
Telefoonnummer/emailadres 

Uitvoering van een 
overeenkomst 

Administratie. 
Opgeslagen op harde schijf 
met back-up naar externe 
harde schijf 

Gedurende de periode dat 
men een overeenkomst 
heeft en daarna voor 
maximaal 7 jaar 

Bestuurder 

Sponsoren, donateurs Naam/adres/woonplaats 
Telefoonnummer/emailadres 

Uitvoering van een 
overeenkomst 

Administratie. 
Opgeslagen op harde schijf 
met back-up naar externe 
harde schijf 

Gedurende de periode dat 
men een overeenkomst 
heeft en daarna voor 
maximaal 7 jaar 

Organisator en 
Bestuurder onder 
verantwoordelijkheid 
van de Bestuurder 
 

Vrijwilligers Naam/adres/woonplaats 
Telefoonnummer/emailadres 
Geboorte datum 

Uitvoering van een 
overeenkomst 

Administratie. 
Opgeslagen op harde schijf 
met back-up naar externe 
harde schijf 

Gedurende de periode dat 
men een overeenkomst 
heeft en daarna voor 
maximaal 7 jaar 

Bestuurder 

Iedereen die op een of 
andere manier aan een 
bedrijf of organisatie 
verbonden is waar MJvO 
een zakelijke relatie 
mee heeft, wil krijgen of 
heeft gehad 
(bijvoorbeeld 
medewerkers, 
bestuurders of 
belanghebbenden. 

Naam/adres/woonplaats 
Telefoonnummer/emailadres 

Uitvoering van een 
overeenkomst 

Administratie. 
Opgeslagen op harde schijf 
met back-up naar externe 
harde schijf 

Gedurende de periode dat 
men een overeenkomst 
heeft en daarna voor 
maximaal 7 jaar 

Organisator en 
Bestuurder onder 
verantwoordelijkheid 
van de Bestuurder 

“DERDEN” Beeldmateriaal 
(foto/video/film) waarop 
personen als zodanig 
herkenbaar zijn 

Uitvoering van een 
overeenkomst 

Administratie. 
Opgeslagen op harde schijf 
met back-up naar externe 
harde schijf 

Gedurende de periode dat 
men een overeenkomst 
heeft en daarna voor 
maximaal 7 jaar 

Organisator en 
Bestuurder onder 
verantwoordelijkheid 
van de Bestuurder 

 
Hoe komen we aan uw gegevens? 
Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons sluit of een machtiging afgeeft. 
Wij kunnen ook gegevens ontvangen via anderen, bijvoorbeeld andere partijen waarmee Stichting Muziek Jong voor Oud samenwerkt. 
Ook kunnen wij gebruik maken van open bronnen, zoals openbare registers, kranten, tijdschriften of via internet. 
Soms ontvangen wij gegevens omdat u toestemming aan een andere partij hebt gegeven om gegevens met ons te delen. 



 

 
Waarvoor gebruiken we uw gegevens en met welk doel? 
MJvO verwerkt uw gegevens om zo de overeenkomst die we met u hebben gesloten, zichtbaar en controleerbaar te maken. Hierdoor zijn wij in staat 
om op een correcte manier onze zakelijke verplichtingen met u te kunnen nakomen.  
 
Mocht het noodzakelijk zijn dan mogen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of statistische doelen. In die gevallen zal MJvO uw gegevens anonimiseren of pseudonimiseren. 
 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 
MJvO bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn of voor de doelen waarvoor ze hergebruikt kunnen 
worden. Als bewaartermijn hanteert MJvO de in Nederland gebruikelijke termijn van 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomst en/of relatie. 
 
Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij MJvO een langere bewaartermijn hanteert. Dat kan zich voor doen bij justitieel onderzoek of in het 
geval dat er sprake is van klacht. 
Verwerkt Stichting Muziek Jong voor Oud ook gevoelige en bijzondere persoonsgegevens? 
Gevoelige persoonsgegevens zijn strafrechtelijke gegevens en het Burger Service Nummer (BSN). 
Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, biometrische gegevens, etnische gegevens of gegevens omtrent ras of 
afkomst. Stichting Muziek Jong voor Oud verwerkt deze gegevens niet. 
 
Wie heeft er toegang tot de gegevens van Stichting Muziek Jong voor Oud? 
Alleen de Bestuurder of de Organisator hebben toegang tot de gegevens  waarbij dient te worden opgemerkt dat de Organisator hierbij handelt onder 
verantwoordelijkheid van de Bestuurder. 
 
Gebruikt Stichting Muziek Jong voor Oud uw gegevens ook voor andere doeleinden? 
Neen, Stichting Muziek Jong voor Oud gebruikt uw gegevens niet  voor andere doeleinden dan voor die waarvoor wij die verkregen hebben.  
Mocht dit in gegeven omstandigheden toch van belang danwel noodzakelijk zijn, dan zullen wij u daarvoor, vooraf, toestemming om vragen. 
 
Welke rechten hebt u, als uw gegevens door Stichting Muziek Jong voor Oud verwerkt worden? 
Recht op informatie. 
Met dit Privacy Statement informeren wij u over wat we doen met uw gegevens. 
Recht op inzage. 
U kunt ons vragen of en welke gegevens wij van u verwerken. Mocht dat het geval zijn dan kunnen wij u inzage geven in de gegevens die wij van u 
hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerkt zijn dan zullen wij, op uw verzoek, deze gegevens wijzigen. 
Recht op gegevenswissing. 



 

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen te wissen. Bij MJvO is dat is alleen mogelijk als uw belang groter is dan het 
belang van de Stichting Muziek Jong voor Oud. 
 
Waar kunt u terecht met een vraag of klacht over verwerking van persoonsgegevens? 
Voor vragen over verwerking van persoonsgegevens alsook voor klachten dienaangaande kunt u terecht bij het Bestuur van de Stichting Muziek Jong 
voor Oud. Bij voorkeur via mail; info@muziekjongvooroud.nl  of via de telefoon 0031 6 50127810 
 
Kan het Privacy Statement van Stichting Muziek jong voor Oud wijzigen? 
Ja, het Privacy Statement van Stichting Muziek Jong voor Oud kan wijzigen. Dit gebeurt als er nieuwe richtlijnen ten aanzien van de 
gegevensverwerking zijn. 
De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden op onze website http://www.muziekjongvooroud.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur Stichting Muziek Jong voor Oud 
 
Albin Ograjensek 
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