Geachte lezer,

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel persoonsgegevens nog beter
te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons huidige Privacybeleid geactualiseerd.
De Popunie slaat persoonsgegevens per definitie op voor non-commerciële doeleinden en
hoofdzakelijk voor intern gebruik. Basale gegevens van muzikanten kunnen op aanvraag
gedeeld worden met podia en festivals, als er muzikanten voor optredens gezocht worden.

Register Verwerkingsactiviteiten
De Popunie slaat de volgende persoonsgegevens op van muzikanten die zich inschrijven,
met als doel om met deelnemers aan of geïnteresseerden in onze evenementen te kunnen
communiceren en ze te kunnen informeren:
Naam act:
Aantal leden:
Website en socials:
Genre:
Van alle bandleden:
Naam Contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Ik wil de Popunie nieuwsbrief ontvangen: ja/nee
Welke functie binnen de band/welk instrument:
Boekingskantoor:
Tevens ontvangen we een biografie, foto en geluidsdrager van de band/muzikant.
De Popunie slaat de volgende persoonsgegevens op van mensen die voor ons werken met
als doel ze te kunnen benaderen voor werkzaamheden, ze te kunnen uitbetalen en relevante
gegevens door te kunnen geven aan Belastingdienst en Salarisverwerkers:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Ibanrekeningnummer:
BSN nummer:

Daarnaast worden in het kader van verzoeken om financiële ondersteuning bij Music Support
Rotterdam, Music Support Zuid-Holland en Music Export Rotterdam documenten aan ons
verstrekt, en meer in het bijzonder daarin voorkomende gegevens van persoonlijke aard
(zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, Ibanrekeningnummer). Na
beoordeling van de aanvraag worden deze gegevens bewaard, zowel digitaal als op papier,
tenzij de aanvragende partij uitdrukkelijk vraagt om teruggave.

Al deze gegevens worden vanwege onze archieffunctie voor onbepaalde tijd opgeslagen en
bewaard, in de meeste gevallen zowel digitaal als op papier. Daar waar sprake is van externe
partijen die persoonsgegevens voor de Popunie verwerken, worden
Verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Beveiliging
Bovengenoemde informatie wordt opgeslagen in ordners achter slot en grendel op het
kantoor van de stichting en in een database die niet openbaar toegankelijk is en niet direct
aan het internet verbonden is. Beheren en bekijken van de ingevoerde informatie kan alleen
na inloggen door Popunie medewerkers.
Je ontvangt geen reclame of andere e-mails van ons behalve de tweewekelijkse nieuwsbrief
als je je hiervoor hebt aangemeld en we delen je gegevens uiteraard niet met derden tenzij je
er als muzikant/band optredens mee kunt scoren.
Een verder uitwerking van het privacybeleid van de Popunie staat verwoord in het
Huishoudelijk Reglement genaamd Opstelling en Speelwijze Popunie en kan op aanvraag
ingezien worden.

Namens de Popunie,
Martin Scheijgrond,
Directeur en Functionaris Gegevensbescherming

