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Verklaring persoonsgegevens leden van het  

Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum 

 

 

Het Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum (in het vervolg afgekort als Nijmeegs 

Studentenorkest CMC) heeft dit document opgesteld om duidelijk te maken waar de gegevens die 

het Nijmeegs Studentenorkest CMC verzamelt, voor gebruikt worden. De vereniging is zich er van 

bewust dat dit vertrouwelijke informatie is en de vereniging zal deze gegevens dan ook op een 

verantwoordelijk manier verwerken om jouw privacy te beschermen. Wanneer je lid wordt van het 

Nijmeegs Studentenorkest CMC ga je akkoord met de privacyvoorwaarden zoals ze in dit document 

benoemd worden. Wanneer je niet akkoord gaat met deze voorwaarden kun je geen lid worden van 

het Nijmeegs Studentenorkest CMC. Persoonsgegevens kunnen altijd ingezien worden bij de 

secretaris, ook kunnen wijzigingen van persoonsgegevens bij de secretaris doorgegeven worden. 

Enkel het bestuur van het Nijmeegs Studentenorkest CMC heeft toegang tot de persoonsgegevens, 

tenzij anders in dit document beschreven. Daarnaast kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat het Nijmeegs Studentenorkest CMC onjuist 

gehandeld heeft bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. 

Verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens: 

Het Nijmeegs Studentenorkest CMC verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens met de 

volgende doeleinden: 

- De voor- en achternaam worden bijgehouden om goed onderscheid te kunnen maken 

tussen verschillende leden. 

- De aanhef wordt geregistreerd om het lid op de juiste manier schriftelijk aan te kunnen 

spreken. 

- De geboortedatum wordt gebruikt om een minderjarigenlijst bij te houden en zo te voldoen 

aan de wettelijke verplichting om geen alcohol te schenken aan personen onder de achttien 

jaar. 

- Het studentennummer wordt verzameld voor het aanvragen van eventuele bestuursbeurzen 

en subsidies. Daartoe wordt dit nummer gedeeld met de Radboud Universiteit en het 

Radboud Fonds of diens opvolger. 

- Het e-mailadres wordt geregistreerd om contact te kunnen onderhouden met het lid. 

Hieronder valt het versturen van onder andere de ledenmail, uitnodigingen voor activiteiten, 

updates vanuit het bestuur en andere zaken waarop een snelle manier contact met het lid 

gezocht moet worden. 

- Op activiteiten van het Nijmeegs Studentenorkest CMC of aan het Nijmeegs Studentenorkest 

CMC gerelateerde activiteiten wordt foto- en videomateriaal geproduceerd om leden een 

terugblik te kunnen bieden van de desbetreffende activiteiten. Foto’s kunnen gepubliceerd 

worden in de nieuwsbrief, sociale media en op de website. Wanneer je als lid niet op een 

(bepaalde) foto wilt staan, kun je dit aangeven bij de fotograaf. Mocht de foto al 

gepubliceerd zijn op de website van het Nijmeegs Studentenorkest CMC of op sociale media, 

dan kan via de bestuursmail gevraagd worden om de foto te verwijderen en zal de foto 

verwijderd  worden. Foto’s kunnen opgevraagd worden door ex-leden wanneer zij zelf op 
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deze foto’s staan. Hetzelfde geldt ook voor videomateriaal, met de toevoeging dat deze ook 

op YouTube geplaatst kunnen worden. 

- De (verwachte) einddatum van de studie wordt geregistreerd om te bepalen of een lid recht 

heeft op een gereduceerd contributiebedrag.  

- De adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) worden geregistreerd om 

leden te kunnen bereiken.  

- Het telefoonnummer wordt geregistreerd om leden die om wat voor reden dan ook niet via 

de mail of post te bereiken zijn, toch te kunnen benaderen.  

- Het bankrekeningnummer wordt geregistreerd om de contributie van automatische incasso 

te kunnen innen en opgeslagen in het adresboek van de bank waar het Nijmeegs 

Studentenorkest CMC haar bankzaken regelt om declaraties in de toekomst makkelijker te 

laten verlopen. 

- Medische gegevens van leden (zoals allergieën, medicijngebruik en dergelijke) kunnen 

verzameld worden bij bepaalde activiteiten. Hier kan onder andere gedacht worden aan 

activiteiten waarbij gegeten wordt en het belangrijk is te weten waar een lid allergisch voor 

is. Hierbij zal het lid gevraagd worden om deze gegevens via een e-mail/online formulier te 

verstrekken aan het bestuur of aan de desbetreffende commissie. Binnen één week na het 

plaatsvinden van de activiteit worden deze gegevens verwijderd.  

Bewaren van de persoonsgegevens: 

Bovengenoemde gegevens worden bewaard op servers van het Nijmeegs Studentenorkest CMC of 

die van een derde partij. Deze gegevens worden bewaard zolang het lid actief of slapend lid is van 

het Nijmeegs Studentenorkest CMC. Na beëindiging van het lidmaatschap worden het mailadres, 

telefoonnummer en adresgegevens bewaard, om oud-leden in de toekomst te kunnen benaderen als 

gastspeler en om oud-leden op de hoogte te kunnen houden van onze concertuitvoeringen en 

lustrumactiviteiten, tenzij het lid een verzoek doet tot verwijdering van de gegevens. 

Wijziging van de privacyverklaring: 

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden met instemming van de algemene ledenvergadering 

van het Nijmeegs Studentenorkest CMC. Indien deze privacyverklaring gewijzigd wordt, wordt u 

hiervan per mail op de hoogte gesteld. De toestemming voor het verwerken van uw 

persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken. 

 

Hiermee geef ik, ______________________________________________, het Nijmeegs 

Studentenorkest CMC toestemming om bovengenoemde persoonsgegevens te verzamelen, te 

verwerken en volgens bovengenoemde voorwaarden te delen met derde partijen.  

 

Handtekening:  _______________________ 

Datum:  _______________________ 


