Privacybeleid
Voor de optimale werking van onze website en om onze activiteiten als
fanfare goed te kunnen uitvoeren, verzamelen en verwerken we
persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we je privacy
beschermen.

Website bezoeken
Wanneer je onze website bezoekt, dan worden je bezoek en kliks
geregistreerd voor analysedoeleinden. Ook je search engine terms en
referrers worden geregistreerd. Met deze gegevens voeren we analytics uit
om meer inzicht te krijgen in het gebruik en bereikbaarheid van de website.
Deze analytics worden uitgevoerd met WP Statistics. De
privacybeleidspagina van WP Statistics kan je vinden op https://wpstatistics.com/privacy-and-policy/.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten
(bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Het bekijken van deze
ingesloten inhoud is het zelfde als deze inhoud bezoeken op de
oorspronkelijke website. De website waar de inhoud vandaan komt, kan
data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Het
monitoren van je interactie met de ingesloten inhoud is inclusief de
interactie als je een account hebt en ingelogd bent op de website waar de
inhoud vandaan komt.

Contact opnemen
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de fanfare via het
contactformulier op de pagina contact.
De gegevens die je invult in het contactformulier worden als e-mailbericht
verzonden aan info@fanfare-excelsior.nl (algemene vragen),

secretariaat@fanfare-excelsior.nl (secretariaat), of opleidingen@fanfareexcelsior.nl (opleidingen) en worden verder niet bewaard of bewerkt.

Kaartverkoop voor concerten
Het is niet haalbaar om al onze concerten en evenementen gratis aan te
bieden, daarom werken we af en toe met kaartverkoop. De voorverkoop
gaat uitsluitend online, via de online ticketservice Wicket (www.wicket.be).
De gegevens die worden verzameld voor de kaartverkoop, worden enkel
gebruikt voor support en identificatie bij de kaartverkoop, tenzij je expliciet
toestemming geeft om je e-mailadres op te nemen in een maillijst (zie het
kopje nieuwsbrief). De privacyverklaring van Wicket is te vinden op
https://r.wicket.be/Privacy_verklaring.pdf.

Nieuwsbrief
Een aantal keer per jaar sturen wij een nieuwsbericht aan geïnteresseerden.
Hiervoor maken we gebruik van Mailchimp. Abonneren kan via onze
website of via de ticketshop (zie Kaartverkoop voor concerten). Abonnees
van de nieuwsbrief kunnen zelf (via Mailchimp) de gegevens die we van
hen bewaren op elk gewenst moment inzien en bewerken of verwijderen.

Ledenbestand
Wanneer je je inschrijft als lid vragen we je contactgegevens: naam, adres,
geboortedatum. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor interne
communicatie.
Je NAW-gegevens worden desgevraagd gedeeld met de gemeente,
Muziekbond Zeeland en organisatie van concoursen.
Je gegevens worden tot zes maanden na uitschrijven bewaard. Daarna
worden alle gegevens verwijderd.

Interne communicatie
Voor iedere activiteit versturen wij een nieuwsbericht met informatie over
de activiteit aan onze leden en invallers. Deze nieuwsberichten worden
verstuurd via Google Groups. Na mondelinge toestemming word je emailadres aan de verzendlijst toegevoegd. Eenmaal aan de groep
toegevoegd, heb je ook toegang tot de gedeelde agenda in Google Agenda.

Alleen het e-mailadres wordt geregistreerd in de Google Group. Als je een
Google Account hebt en daarin hebt aangegeven dat gegevens worden
gedeeld met andere Google Applicaties, dan zijn deze ook zichtbaar voor
de beheerder van de Google Group (dat zijn enkele bestuursleden).
Iedereen kan op ieder gewenst moment inzien welke informatie we in
kunnen zien en zich afmelden voor de nieuwsberichten en de Google Group
door te klikken op de link onderaan het nieuwsbericht.

Slotbepaling
Heb je nog vragen over je privacy? Of over hoe wij persoonsgegevens
verwerken? Neem dan contact op met het bestuur via info@fanfareexcelsior.nl.

