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Versie 6 – Juni 2020 
 
Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio, gevestigd aan Kalfjeslaan 52, 1083 AA Amsterdam, hecht             
veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de             
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. In dit privacybeleid willen            
we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met                
persoonsgegevens. Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio 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: 
 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn           
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal            
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking             
van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging          
van uw 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 uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en               
deze respecteren. 

 
Als Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw              
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen              
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit                 
document. 
 
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden, inhuurkrachten, aspirant-leden,       
gastspelers en Vrienden van Con Brio 
 
Persoonsgegevens van verenigingsleden, inhuurkrachten, aspirant-leden, gastspelers en Vrienden        
van Con Brio worden door Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio verwerkt ten behoeve van de               
volgende doelstellingen:  
 

- Administratie doeleinde: het bijhouden van de ledenlijst; 
- Administratie doeleinde: afhandeling van de betaling van contributie aan de vereniging; 
- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst; 
- Te communiceren met en informeren van verenigingsleden, aspirant-leden, gastspelers over          

repetities, concerten en andere activiteiten van het orkest; 
- Het periodiek verzenden van de Nieuwsbrief Con Brio aan verenigingsleden, aspirant-leden,           

gastspelers en Vrienden van Con Brio. 
 



Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
 

- De lidmaatschapsovereenkomst of inhuurafspraak 
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio de volgende            
persoonsgegevens van u vragen:  
 

- Naam 
- Adres/postcode 
- Woonplaats 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Instrument 
- Profielfoto 
- Bankrekeningnummer 

 
Daarnaast overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, door bijvoorbeeld een profiel op onze             
website aan te maken of via correspondentie en/of telefonisch.  
 
Bewaartermijn 
Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig             
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende               
bewaartermijnen: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële en              
ledenadministratie voor maximaal 7 jaar. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen            
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om              
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens             
(bijvoorbeeld een medewerker van Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio) tussen zit. Amsterdams            
Symphonie Orkest Con Brio gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
 

- Ledenadministratie in softwareprogramma e-Boekhouden;  
- Ledenlijst in Excel en als onderdeel van de website con-brio.nl. Deze gegevens worden             

bijgehouden om met elkaar in contact te treden en contributie inning mogelijk te maken. 
- Delen van persoonsgegevens met derden: naam en contactgegevens worden tussen          

orkestleden onderling gedeeld  

 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is                 
voor uitvoering van de hierboven doeleinden. 
 
Zo maakt Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de financiële en loonadministratie door een accountantskantoor 
 



Met deze partijen (verwerkers) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Amsterdams Symphonie 
Orkest Con Brio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
Verder zullen wij de door uw 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 u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 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 je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming               
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via              
secretaris@con-brio.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En            
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat                
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 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. Je kunt je afmelden            
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast                
kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast                
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of               
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amsterdams Symphonie            
Orkest Con Brio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een                 
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand              
naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.  
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw           
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van              
uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@con-brio.nl. 
 
Klachten 
Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om                 
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via               
de volgende link:   
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt              
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en          
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd                 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@con-brio.nl. 
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Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze              
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uw of om                
te voldoen aan een wettelijke verplichting. 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. Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio blijft            
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Vragen 
Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neemt dan contact met                
ons op. De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Amsterdams Symphonie Orkest            
Con Brio en is te bereiken via het e-mailadres: secretaris@con-brio.nl. 
 
Vestigingsadres 
Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio 
Kalfjeslaan 52 
1083 AA Amsterdam  
www.con-brio.nl 
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