Wagnergenootschap
Nederland

PRIVACYVERKLARING
De in Amsterdam gevestigde en onder nummer 34153145 bij de Kamer van Koophandel geregistreerde
vereniging Wagnergenootschap Nederland (hierna het “WGN”, “wij”, “ons” of “onze”) neemt de bescherming
van uw persoonsgegevens uiterst serieus.
In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken,
voor welke doeleinden die persoonsgegevens door ons worden gebruikt, welke rechten u in dat kader
toekomen en welke maatregelen wij hebben genomen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en
transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan vindt u hieronder tevens onze contactgegevens.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u. Indien u:
(a) lid wordt van het WGN:
(i)
uw voor- en achternaam en eventuele roepnaam,
(ii)
uw huisadres,
(iii)
uw e-mailadres,
(iv)
uw telefoonnummer en/of mobiele nummer,
(v)
uw geslacht,
(vi)
uw geboortedatum, en
(v)
uw bankrekeningnummer (IBAN), en/of
(b) zich inschrijft voor een door het WGN georganiseerd evenement:
(i)
uw voor- en achternaam,
(ii)
uw huisadres,
(iii)
uw e-mailadres, en
(iv)
uw telefoonnummer en/of mobiele nummer, en/of
(c) via het contactformulier contact met ons opneemt:
(i)
uw voor- en achternaam,
(ii)
uw e-mailadres, en
(iii)
uw telefoonnummer en/of mobiele nummer.
In het hierboven sub (a) genoemde geval van lidmaatschap kunnen wij gedurende uw lidmaatschap
tevens nog de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:
(i)
uw eventuele functie(s) binnen de vereniging;
(ii)
uw eventuele expertises of deskundigheid binnen het doel van de vereniging;
(iii)
uw eventuele titulatuur;
(iv)
begin- en einddatum van uw lidmaatschap en eventuele reden van beëindiging van
uw lidmaatschap.

1.2
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Het WGN kan deze gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden, al naar gelang waarvoor uw
gegevens door ons van u worden verkregen (zoals hierboven onder 1.1 genoemd):
(a)
voor het uitvoeren en administreren van uw lidmaatschap van het WGN, met inbegrip van
het via automatische SEPA incasso innen van uw contributie, waarbij uw geboortedatum
wordt gebruikt om die door u verschuldigde contributie te bepalen alsmede, tezamen met
uw geslacht, voor beleidsdoeleinden om ons ledenbestand in kaart te brengen met het oog
op bijvoorbeeld werving van nieuwe leden;
(b)
voor het aan u (doen) versturen van berichten, mailings en nieuwsbrieven die het WGN en
door het WGN of andere Wagnerverenigingen georganiseerde evenementen betreffen, van
de elektronische Mededelingen, en van de Wagner Kroniek;
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(c)
(d)

(e)
(f)

voor de uitvoering van, informeren over, en deelname door u aan, door het WGN
georganiseerde evenementen waarvoor u zich bij ons hebt aangemeld;
voor het houden van enquêtes en peilingen onder onze leden, met dien verstande dat de
resultaten van dergelijke enquêtes en peilingen geanonimiseerd zullen worden verwerkt
tenzij u uw toestemming hebt gegeven om u over door u gegeven antwoorden telefonisch of
per e-mail te mogen benaderen;
voor het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen die u ons via het
contactformulier op de website van het WGN hebt gestuurd; en
voor het beheer van de website van het WGN.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, RECTIFICATIE, WISSING EN BEZWAAR
2.1

U kunt contact opnemen met de secretaris van het WGN via het e-mailadres
secretaris@wagnergenootschap.nl voor:
(a)
meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)
vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring;
(c)
inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d)
correctie, beperking, aanvulling, of wissing van uw persoonsgegevens.

2.2

Wij reageren zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen vier weken) op uw bericht aan ons als in de
vorige paragraaf bedoeld. Wij kunnen u daarbij vragen om u naar behoren te identificeren. Bent u het
niet eens met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en komt u er samen met ons niet uit? Dan
kunt u een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen. Zo hanteren wij bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord op
al onze systemen, testen en evalueren wij regelmatig onze maatregelen, en is het gebruik van
persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden voorbehouden aan bestuursleden van het WGN en
leden van ter uitvoering van activiteiten van het WGN eventueel in het leven geroepen commissies. Al
dergelijke personen die met uw persoonsgegevens omgaan, hebben onze privacyverklaring onderschreven en
zich verplicht tot alle vereiste zorgvuldigheid in de omgang met uw persoonsgegevens.
4. DERDEN
4.1

2/4

Ter uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden kunnen wij uw gegevens verstrekken aan de
volgende derden of hun (rechts)opvolgers:
(a)
de Richard Wagner Stichting Nederland (de “RWSN”), gevestigd te Amsterdam (KvK nummer
68832397), een stichting zonder winstoogmerk die als doel heeft het in zijn algemeenheid
bevorderen van het cultuurgoed van de componist Richard Wagner, het bevorderen van een
brede maatschappelijke belangstelling en verankering in de Nederlandse samenleving
daarvan en de verbreiding van de kennis en beleving van zijn werken in een zo breed
mogelijke kring, en daartoe poogt fondsen te verwerven en die in het kader van het doel
beschikbaar te maken;
(b)
Intcom, Molensingel 97 te 2614 LC Delft (KvK nummer 24288837), de onderneming die onze
ledenadministratie faciliteert en host - zie https://intcom.nl/,
https://www.mymembersoftware.com en
https://www.intcom.nl/images/verwerkersovereenkomst_intcom.pdf;
(c)
PhoenixWeb Media, Alberdina Beerlinglaan 6, 9766 PD Eelderwolde (KvK nummer
24426749), de onderneming die onze website faciliteert en host - zie
https://www.phoenixweb.media/;
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(d)

(e)
(f)

(g)

Forms Broker Group B.V., Katernstraat 12, 1321 NE Almere (KvK nummer 39084561), de
onderneming die het drukwerk en de verzending van de Wagner Kroniek verzorgt – zie
https://www.formsbroker.nl/;
Nederlandse banken teneinde de automatische incasso van contributie van de leden van het
WGN te kunnen verwerken; en
onze overige leveranciers en andere derden die ons behulpzaam zijn bij het uitvoeren van
(lidmaatschaps)activiteiten van het WGN en van door ons georganiseerde evenementen,
zoals bijvoorbeeld theaters en concertzalen, touringcar- en reisondernemingen dan wel
andere derden om een met u aangegane overeenkomst uit te kunnen voeren;
derden aan wie de betreffende gegevens dienen te worden verstrekt op grond van een op
ons rustende wettelijke verplichting of daartoe strekkende rechterlijke uitspraak.

4.2

Dergelijke derden zijn uitdrukkelijk niet gerechtigd dergelijke gegevens voor eigen doeleinden te
gebruiken. Met uitzondering van het geval sub (g) hierboven, zijn of worden met dergelijke derden
door ons schriftelijke afspraken gemaakt waarin onder meer het onderwerp en de duur van de
verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens, en de rechten en
verplichtingen van het WGN als verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.

4.3

Het WGN heeft de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan en zal deze
nooit zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming verstrekken of verkopen aan derden
voor marketing- of andere doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

4.4

Eventueel automatisch gegenereerde informatie die wij verzamelen voor statistische doeleinden in
het kader van de werking van onze website en de beveiliging en verbetering van de website zullen
alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of zolang als het
WGN daartoe bij wet verplicht is. Na beëindiging van uw lidmaatschap van het WGN worden op uw verzoek
uw gegevens uit onze database verwijderd.
6. COOKIES
Wij plaatsen functionele cookies om de website van het WGN goed te laten werken. Voor het plaatsen van
deze cookies is geen toestemming vereist. Tevens maakt onze website beperkt gebruik van analytische
cookies die ons helpen de website te verbeteren. Deze cookies hebben echter geen of maar weinig gevolgen
voor uw privacy als bezoeker van onze website. U kunt bestaande cookies altijd verwijderen, alle cookies
toestaan of blokkeren en voorkeuren voor bepaalde websites instellen via de internetbrowser die u gebruikt.
Hoe dit moet hangt van die internetbrowser af. De instellingen van de door u gebruikte internetbrowser
geven nadere uitleg hoe u dit kunt doen.
7. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Op de website van het WGN kunnen links staan naar websites van derden. Het WGN is niet aansprakelijk of
verantwoordelijk voor de omgang door dergelijke derden met uw persoonsgegevens en uw eventuele bezoek
aan dergelijke websites is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt hiervoor de privacyverklaring, indien
aanwezig, van de site die wordt bezocht raadplegen.
8. FOTO’S
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Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan door ons georganiseerde activiteiten
op onze website, de website van de RWSN, in de elektronische Mededelingen en de gedrukte Wagner Kroniek
publiceren, tenzij u daartegen bij inschrijving voor een door ons georganiseerd evenement uitdrukkelijk en
gemotiveerd bezwaar aantekent. U kunt dat doen op het inschrijvingsformulier op onze website. Wij zullen er
in dat geval voor zorg dragen dat u niet op dergelijke foto’s staat, althans daarop niet herkenbaar zult zijn. U
kunt ons altijd zoals hierboven in punt 2 staat omschreven verzoeken foto’s waarop u staat van onze
elektronische media te verwijderen, maar in geval dat een dergelijke foto in de gedrukte Wagner Kroniek
staat opgenomen, dan is verwijdering om praktische redenen onmogelijk.
9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om onze
privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen
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