aanzet accelerando staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon baritonsaxofoon
tenorsaxofoon bugel trompet cornet trombone sopraansaxofoon hoorn slagwerk drumstel pauk tuba demper bekkens tamboerijn
wood-block xylofoon marimba triangel cowbell bongos congas maracas shaker drum snare-drum grote-trom vibrafoon melodie
maat noten kwartnoot achtstenoot zestiendenoot mars aanzet accelerando accent akkoord allegro altsleutel a-mineur
arrangement bariton bas bassleutel b-mineur orkest cadens cantate coda componist converto continuo crescendo da capo dal
sengo dirigent dolce fanfare fermate fine forte fortissimo instrument klank kwart kwint koraal largo majeur mineur mezzoforte
mezzopiano notatie octaaf opmaat partituur piano pianissimo presto rallentando ritenuto ritardando staccatissimo terts tempo
ritme toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon baritonsaxofoon tenorsaxofoon bugel trompet cornet trombone
sopraansaxofoon hoorn slagwerk drumstel pauk tuba demper bekkens tamboerijn wood-block xylofoon marimba triangel cowbell
bongos congas maracas shaker drum snare-drum grote-trom vibrafoon melodie maat noten kwartnoot achtstenoot zestiendenoot
mars staccato staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon baritonsaxofoon tenorsaxofoon
bugel trompet cornet trombone sopraansaxofoon hoorn slagwerk drumstel pauk tuba demper bekkens tamboerijn wood-block
xylofoon marimba triangel cowbell bongos congas maracas shaker drum snare-drum grote-trom vibrafoon melodie maat noten
kwartnoot achtstenoot zestiendenoot mars aanzet accelerando accent akkoord allegro altsleutel a-mineur arrangement bariton
bas bassleutel b-mineur orkest cadens cantate coda mezzoforte mezzopiano notatie octaaf opmaat partituur piano pianissimo
presto rallentando ritenuto ritardando staccato staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon
baritonsaxofoon tenorsaxofoon bugel trompet cornet trombone sopraansaxofoon hoorn slagwerk drumstel pauk tuba demper
bekkens componist converto continuo crescendo da capo dal sengo dirigent dolce fanfare fermate fine forte fortissimo instrument
klank kwart kwint koraal largo majeur mineur mezzoforte mezzopiano notatie octaaf opmaat partituur piano pianissimo presto
rallentando ritenuto ritardando staccato staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon
baritonsaxofoon tenorsaxofoon bugel trompet cornet trombone sopraansaxofoon hoorn slagwerk drumstel pauk tuba demper
bekkens tamboerijn wood-block xylofoon marimba triangel cowbell bongos congas maracas shaker drum snare-drum grote-trom
vibrafoon melodie maat noten kwartnoot achtstenoot zestiendenoot mars aanzet accelerando staccatissimo terts tempo ritme
toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon baritonsaxofoon tenorsaxofoon bugel trompet cornet trombone
sopraansaxofoon hoorn slagwerk drumstel pauk tuba demper bekkens tamboerijn wood-block xylofoon marimba triangel cowbell
bongos congas maracas shaker drum snare-drum grote-trom vibrafoon melodie maat noten kwartnoot achtstenoot zestiendenoot
mars aanzet accelerando accent akkoord allegro altsleutel a-mineur arrangement bariton bas bassleutel b-mineur orkest cadens
cantate coda componist converto continuo crescendo da capo dal sengo dirigent dolce fanfare fermate fine forte fortissimo
instrument klank kwart kwint koraal largo majeur mineur mezzoforte mezzopiano notatie octaaf opmaat partituur piano pianissimo
presto rallentando ritenuto ritardando staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon
baritonsaxofoonaccent aanzet accelerando accent akkoord allegro altsleutel a-mineur arrangement bariton bas bassleutel bmineur orkest cadens cantate coda componist converto continuo crescendo da capo dal sengo dirigent dolce fanfare fermate fine
forte fortissimo instrument klank kwart kwint koraal largo majeur mineur mezzoforte mezzopiano notatie octaaf opmaat partituur
piano pianissimo presto rallentando ritenuto ritardando staccato staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti voorslag
euphonium altsaxofoon baritonsaxofoon tenorsaxofoon bugel trompet cornet trombone sopraansaxofoon hoorn slagwerk
drumstel pauk tuba demper bekkens tamboerijn wood-block xylofoon marimba triangel cowbell bongos congas maracas shaker
drum snare-drum grote-trom vibrafoon melodie maat noten kwartnoot achtstenoot zestiendenoot mars akkoord allegro altsleutel
a-mineur arrangement bariton bas bassleutel b-mineur orkest cadens cantate coda componist converto continuo crescendo da
capo dal sengo dirigent dolce fanfare fermate fine forte fortissimo instrument klank mezzoforte mezzopiano notatie octaaf opmaat
partituur piano pianissimo presto rallentando ritenuto ritardando staccato staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti
voorslag euphonium altsaxofoon baritonsaxofoon tenorsaxofoon bugel trompet cornet trombone sopraansaxofoon hoorn slagwerk
drumstel pauk tuba demper bekkens kwart kwint koraal largo majeur mineur mezzoforte mezzopiano notatie octaaf opmaat
partituur piano pianissimo presto rallentando ritenuto ritardando staccato staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti
voorslag euphonium altsaxofoon baritonsaxofoon tenorsaxofoon bugel trompet cornet trombone sopraansaxofoon hoorn slagwerk
drumstel pauk tuba demper bekkens tamboerijn wood-block xylofoon marimba triangel cowbell bongos congas maracas shaker
drum snare-drum grote-trom vibrafoon melodie maat noten kwartnoot achtstenoot zestiendenoot mars koraal largo majeur
mineur mezzoforte mezzopiano notatie octaaf opmaat partituur piano pianissimo presto rallentando ritenuto ritardando staccato
staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon baritonsaxofoon tenorsaxofoon mars majeur
mineur mezzoforte mezzopiano notatie octaaf opmaat partituur piano pianissimo presto rallentando ritenuto ritardando
staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon baritonsaxofoon tenorsaxofoon bugel trompet
cornet trombone sopraansaxofoon hoorn slagwerk drumstel pauk tuba demper bekkens tamboerijn wood-block xylofoon marimba
triangel cowbell bongos congas maracas shaker drum snare-drum grote-trom vibrafoon melodie maat noten kwartnoot achtstenoot
zestiendenoot mars staccato staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon baritonsaxofoon
tenorsaxofoon bugel trompet cornet trombone sopraansaxofoon hoorn slagwerk drumstel pauk tuba demper bekkens tamboerijn
wood-block xylofoon marimba triangel cowbell bongos congas maracas shaker drum snare-drum grote-trom vibrafoon melodie
maat noten kwartnoot achtstenoot zestiendenoot mars aanzet accelerando accent akkoord allegro altsleutel a-mineur
arrangement bariton bas bassleutel b-mineur orkest cadens cantate coda mezzoforte majeur mineur mezzoforte mezzopiano
notatie octaaf opmaat partituur piano pianissimo presto rallentando ritenuto ritardando staccatissimo terts tempo ritme
toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon baritonsaxofoon tenorsaxofoon bugel trompet cornet trombone
sopraansaxofoon hoorn slagwerk drumstel pauk tuba demper bekkens tamboerijn wood-block xylofoon marimba triangel cowbell
bongos congas maracas shaker drum snare-drum grote-trom vibrafoon melodie maat noten kwartnoot achtstenoot zestiendenoot
mars staccato staccatissimo terts tempo ritme toonladder tutti voorslag euphonium altsaxofoon fine forte hoorn fortissimo largo
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Inleiding
De Koninklijke Fanfare Accelerando hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In
deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Koninklijke Fanfare Accelerando houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
▪ Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
▪ De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
▪ Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens;
▪ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
▪ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
▪ Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als Koninklijke Fanfare Accelerando zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
Bestuur Koninklijke Fanfare Accelerando
Sint-Annaland, mei 2018
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1. Verwerking van persoonsgegevens
1.1 Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden (waaronder ook ereleden, leden van verdienste en bijzondere leden
van verdienste) worden door Koninklijke Fanfare Accelerando verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
▪ Administratieve doeleinden;
▪ Het effectueren van het lidmaatschap;
▪ Informatieverstrekking (o.a. verzending nieuwsbrieven);
▪ Contact met je op te nemen of te onderhouden;
▪ Vermelding van je naam, telefoonnummer en e-mailadres in telefoonlijst (toegankelijk voor alle leden).
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
▪ De lidmaatschapsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Fanfare Accelerando de volgende persoonsgegevens van
jou vragen:
▪ Voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam;
▪ Adres;
▪ Telefoonnummer;
▪ E-mailadres;
▪ Geslacht;
▪ Geboortedatum;
▪ Bankrekeningnummer (IBAN).
Jouw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare Accelerando opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
▪ Gedurende de looptijd van het lidmaatschap, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7
jaar en (enkel met naam en lidmaatschapdetails) in het historisch verenigingsarchief voor zolang dit van
belang is.

1.2 Verwerking van persoonsgegevens van leerlingen
Persoonsgegevens van leerlingen worden door Koninklijke Fanfare Accelerando verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
▪ Administratieve doeleinden;
▪ Het effectueren van de muziekonderwijsovereenkomst;
▪ Informatieverstrekking (o.a. verzending nieuwsbrieven);
▪ Contact met je op te nemen of te onderhouden.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
▪ De muziekonderwijsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Fanfare Accelerando de volgende persoonsgegevens van
jou vragen:
▪ Voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam;
▪ Adres;
▪ Telefoonnummer;
▪ E-mailadres;
▪ Geslacht;
▪ Geboortedatum;
▪ Bankrekeningnummer (IBAN).
Jouw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare Accelerando opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
▪ Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal
7 jaar.

1.3 Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden en -leerlingen
Persoonsgegevens van oud-leden en -leerlingen worden door Koninklijke Fanfare Accelerando verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
▪ Administratieve doeleinden;
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▪ Historisch verenigingsarchief.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
▪ Opzegging van het lidmaatschap.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Fanfare Accelerando, na het beëindigen van het
lidmaatschap, de volgende persoonsgegevens van jou bewaren:
▪ Naam;
▪ Begin- en einddatum lidmaatschap.
Jouw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare Accelerando opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
▪ Zolang dit voor de verenigingshistorie van belang is.

1.4 Verwerking van persoonsgegevens van leden Club van 50
Persoonsgegevens van leden van de Club van 50 worden door Koninklijke Fanfare Accelerando verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
▪ Administratieve doeleinden;
▪ Het effectueren van het lidmaatschap;
▪ Informatievestrekking (o.a. verzending nieuwsbrieven en uitnodigingen);
▪ Contact met je op te nemen of te onderhouden;
▪ Vermelding van naam als clublid op website.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
▪ De lidmaatschapsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Fanfare Accelerando de volgende persoonsgegevens van
jou vragen:
▪ Voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam;
▪ Adres;
▪ Telefoonnummer;
▪ E-mailadres;
▪ Geslacht;
▪ Bankrekeningnummer (IBAN).
Jouw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare Accelerando opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
▪ Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal
7 jaar.

1.5 Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsoren
Persoonsgegevens van donateurs en sponsoren worden door Koninklijke Fanfare Accelerando verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
▪ Administratieve doeleinden;
▪ Informatievestrekking (o.a. verzending nieuwsbrieven en uitnodigingen);
▪ Contact met je op te nemen of te onderhouden.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
▪ Aanmelding als donateur of sponsor.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Fanfare Accelerando de volgende persoonsgegevens van
jou vragen:
▪ Voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam;
▪ Adres;
▪ Woonplaats;
▪ Telefoonnummer;
▪ E-mailadres;
▪ Rekeningnummer (IBAN).
Jouw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare Accelerando opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
▪ Zolang dit voor het voeren van een juiste administratie noodzakelijk is en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.
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1.6 Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers en bestuurders
Persoonsgegevens van vrijwilligers en bestuurders worden door Koninklijke Fanfare Accelerando verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
▪ Administratieve doeleinden;
▪ Informatievestrekking (o.a. verzending nieuwsbrieven, vergaderstukken etc.);
▪ Vermelding van contactgegevens op de website (indien van toepassing);
▪ Contact met je op te nemen of te onderhouden.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
▪ Aanmelding als vrijwilliger;
▪ (Bestuurs)functie bij Koninklijke Fanfare Accelerando.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Fanfare Accelerando de volgende persoonsgegevens van
jou vragen:
▪ Voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam;
▪ Adres;
▪ Telefoonnummer;
▪ E-mailadres;
▪ Geslacht;
▪ Geboortedatum;
▪ Kopie ID;
▪ BSN-nummer.
Jouw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare Accelerando opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
▪ Gedurende de periode dat je als vrijwilliger of bestuurder verbonden bent en daarna, alleen met naam en
functiedetails, in het historisch verenigingsarchief voor zolang dit van belang is.

1.7 Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers (muzikaal leiders) worden door Koninklijke Fanfare Accelerando verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
▪ Uitvoering geven aan de ‘overeenkomst van opdracht’;
▪ Informatieverstrekking (o.a. verzending nieuwsbrieven);
▪ Administratieve doeleinden;
▪ Contact met je op te nemen of te onderhouden;
▪ Vermelding van naam op website.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
▪ De overeenkomst van opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Fanfare Accelerando de volgende persoonsgegevens van
jou vragen:
▪ Voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam;
▪ Adres;
▪ Telefoonnummer;
▪ E-mailadres;
▪ Geboortedatum;
▪ Geslacht;
▪ Kopie ID;
▪ BSN-nummer;
▪ Bankrekeningnummer (IBAN).
Jouw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare Accelerando opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
▪ Gedurende de periode dat je een contract hebt, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal
7 jaar en (enkel met naam en functiedetails) in het historisch verenigingsarchief voor zolang dit van belang
is.

1.8 Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Koninklijke Fanfare Accelerando verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
▪ Administratieve doeleinden;
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▪ Communicatie over de opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
▪ De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Fanfare Accelerando de volgende persoonsgegevens van
jou vragen:
▪ Voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam;
▪ (Zakelijk) adres;
▪ (Zakelijk) telefoonnummer;
▪ (Zakelijk) e-mailadres;
▪ (Zakelijk) bankrekeningnummer (IBAN).
Jouw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare Accelerando opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
▪ Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal
7 jaar.

1.9 Verstrekking aan derden
De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
▪ Het verzorgen van de muzieklessen (De Zeeuwse Muziekschool);
▪ Het verzorgen van (solisten)concours (De Zeeuwse Muziekbond en KNMO);
▪ Het verzorgen jubileumdecoraties (De Zeeuwse Muziekbond en KNMO).
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet
aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de
Politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

1.10 Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

1.11 Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
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2. Beeldmateriaal
Koninklijke Fanfare Accelerando kan in de volgende situaties beeldmateriaal van jou maken:
▪ Als lid tijdens verenigingsactiviteiten zoals repetities, concerten en andere activiteiten;
▪ Als leerling tijdens activiteiten zoals repetities, concerten en andere activiteiten;
▪ Als lid van de Club van 50, sponsor of donateur tijdens een bezoek aan een van onze concerten of
activiteiten;
▪ Als bezoeker van een van onze concerten of activiteiten.
Het beeldmateriaal wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:
▪ Promotie van activiteiten en concerten;
▪ Fotoboek op de website;
▪ Weergave op social media;
▪ Historisch verenigingsarchief.
Je stemt in, zonder schriftelijke toestemming vooraf, met het maken van beeldmateriaal door Koninklijke
Fanfare Accelerando indien je:
▪ Lid of leerling bent;
▪ Bezoeker bent van een van onze concerten en activiteiten.
Het beeldmateriaal wordt door Koninklijke Fanfare Accelerando opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
▪ Geen maximum periode. Toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden door betrokkene waardoor
beeldmateriaal verwijderd wordt.
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3. Bewaartermijn, beveiliging en rechten
3.1 Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan
wel op grond van de wet is vereist.

3.2 Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
▪ Alle personen die namens Koninklijke Fanfare Accelerando van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
▪ We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid als toegang tot de gegevens;
▪ We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
▪ Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
▪ We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
▪ Onze bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

3.3 Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen
hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons
te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je
te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan
heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.
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4. Klachten, vragen en contact
4.1 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.

4.2 Vragen?
Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

4.3 Contactgegevens
Koninklijke Fanfare Accelerando
Oprichtingsdatum
Lidnummer KNMO
KvK-nummer
Rekeningnummer
Website

21 september 1881
180891
40310636
NL16RABO0303050950
www.fanfare-accelerando.nl

Contactadres

Ring 66, 4697 ED Sint-Annaland  06-18600479
info@fanfare-accelerando.nl
De Wellevaete, Hoenderweg 133, 4697 BJ Sint-Annaland  0166-652948

Bezoekadres
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