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Stichting Almeers Jeugd Symfonie Orkest, hierna aangeduid met “AJSO”, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Waar gesproken wordt over ‘het orkest’ kan het betrekking hebben op alle orkesten die onder de
stichting AJSO vallen, te weten de strijkersklas, de orkestklas, het juniororkest, het AJSO, ensembles
en het theaterorkest.
Hieronder leggen wij uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden
we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen
worden. Verder bevat dit statement belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de
verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om dit Statement zorgvuldig door te
lezen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een
natuurlijk persoon te achterhalen.
Het AJSO verwerkt persoonsgegevens doordat men:
- lid is van een orkest van het AJSO;
- zich opgeeft voor een auditie voor het orkest;
- optreedt als invaller bij het orkest;
- ouder e/o wettelijke vertegenwoordiger is van een minderjarig lid van het orkest;
- orkestouder is van het AJSO;
- bestuurslid is van het AJSO;
- ingeschreven staat als oud lid van het AJSO
- docent is van één van de leden van het orkest;
- optreedt als repetitor van het orkest;
- concertbezoeker is van door het AJSO georganiseerde concerten;
- onze website heeft bezocht;
- ontvanger is van onze nieuwsbrieven
- of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat men deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam c.q. voorletters
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummers
- E-mailadressen
- Overige persoonsgegevens die men actief verstrekt bijvoorbeeld voor een reis/studieweekend
- Gegevens over uw activiteiten, met name het bestellen van toegangsbewijzen voor concerten.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het AJSO verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar die deel uitmaken van het orkest.

Het AJSO heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die geen deel
uitmaken van het orkest en die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pr@ajso.nl.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het AJSO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het lidmaatschap van de activiteiten waarvoor het AJSO een financiële bijdrage vraagt.
- Het verzenden van onze nieuwsbrief.
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening correct uit te kunnen
voeren.
- Om u de mogelijkheid te bieden om in bepaalde gevallen een account aan te maken.
Gegevens worden door het AJSO bewaard in een cloud based beveiligd elektronisch systeem dat
toegankelijk is via beveiligde devices.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het AJSO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor persoonsgegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens binnen onze eigen organisatie. Het AJSO verkoopt uw gegevens niet
aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De registratie van donateurs wordt uitgevoerd door Stichting Vrienden van het AJSO en staat los van
onze eigen administratie.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het AJSO
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het AJSO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website automatisch wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarin staan enkele
(technische) gegevens die door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt zoals het door
u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en in sommige gevallen
de laatste internetpagina die u heeft bezocht.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Men kan zich afmelden
voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kan men ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Men heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft men het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door het AJSO en heeft
men het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat bij ons een verzoek kan worden
ingediend om de persoonsgegevens waarover wij van die persoon beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Indien men gebruik wil maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of bij andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar pr@ajso.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is
gedaan, vragen wij u een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.
Het AJSO zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op een dergelijk verzoek
reageren.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het AJSO neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met pr@ajso.nl.

