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KLM Orkest,  

Postbus 7700 [SPL/WE] 
1117 ZL  LUCHTHAVEN SCHIPHOL 

Atze Schuiling, penningmeester 
penningmeester@klmorkest.nl 

Privacy Beleid van Band of KLM Royal Dutch Airlines (KLM Orkest) 

De Band of KLM Royal Dutch Airlines hecht veel waarde aan de bescherming van jouw 
persoonsgegevens. In dit document “Privacy Beleid” geven wij heldere en transparante 
informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy 
te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Band of KLM Royal Dutch 
Airlines houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Het Privacy Beleid van Band of KLM Royal Dutch Airlines is van toepassing op alle 
persoonsgegevens van haar leden, contactpersonen voor concerten en optredens, leveranciers/
providers en alle anderen die contacten met de Band of KLM Royal Dutch Airlines onderhouden. 

Leden van de Band of KLM Royal Dutch Airlines geven uitdrukkelijk toestemming om de door hen 
verstrekte persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden van de Band of KLM Royal Dutch 
Airlines en conform het Privacy Beleid. 

Het Privacy Beleid staat vermeld op de website en wijzigingen in het Privacy Beleid worden via 
de gebruikelijke kanalen van de Band of KLM Royal Dutch Airlines kenbaar gemaakt aan 
betrokkenen. 

1. Verantwoordelijkheid 

De Band of KLM Royal Dutch Airlines, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 40532105, is verantwoordelijk voor het verzamelen 
en verwerken van de persoonsgegevens. De ledenadministratie is bereikbaar via 
penningmeester@klmorkest.nl. De penningmeester is in het bestuur aangewezen als de 
verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming en is bereikbaar via 
penningmeester@klmorkest.nl. 

2. Doeleinden 

Jouw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document. 

De persoonsgegevens worden door de Band of KLM Royal Dutch Airlines verwerkt om: 

a. uitvoering te geven aan het verenigingslidmaatschap. Hiervoor worden naam, 
adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, 
instrument(nummer) en relatie met KLM bedrijven  gebruikt. 

b. te communiceren over concerten, repetities en andere verenigingsbijeenkomsten. 
Hiervoor worden naam, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt. 
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c. contributie, bijdragen voor bijeenkomsten en studie-evenementen te incasseren. 

Hiervoor worden naam, adres, woonplaats en bankrekeningnummer gebruikt. 

d. verenigingsnieuws te verzenden. Het verenigingsnieuws (inclusief KLeMtoon) is 
een integraal onderdeel van de communicatie met de leden, maar afmelden voor 
de KLeMtoon is te allen tijde mogelijk via afmelden in de Portal. 

e. leden de mogelijkheid te geven om onderling te communiceren. Hiervoor worden 
naam, e-mailadres en telefoonnummer gebruik.  

3. Verwerken van welke gegevens 

Verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij vragen om jouw uitdrukkelijke 
toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Van de leden worden de volgende gegevens geregistreerd en verwerkt: 

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum 

Adresgegevens van huis 

E-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer 

Relatie tot de KLM bedrijven 

Muziekinstrument en bijgehorende instrumentnummers 

Ingangsdatum lidmaatschap 

4. Bewaren persoonsgegevens en beveiliging 

Band of KLM Royal Dutch Airlines staat op geen enkele wijze het gebruik van de 
persoonsgegevens van leden door derden toe, ongeacht welk doel de derden met het gebruik 
dienen of wensen te dienen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij 
dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de doeleinden van de Band of KLM 
Royal Dutch Airlines maakt de Band of KLM Royal Dutch Airlines gebruik van bewerkers in de 
vorm van providers (leveranciers) en de KNMO. Met deze bewerkers zijn 
verwerkersovereenkomsten afgesloten. 

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: 

a. Alle personen die namens de Band of KLM Royal Dutch Airlines van jouw gegevens 
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan 

b. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen 
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c. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten 

d. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen 

e. Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

Indien leden suggesties hebben om de kwetsbaarheid nog verder te verminderen, worden zij van 
harte uitgenodigd om de suggesties kenbaar te maken bij de privacy functionaris, t.w. de 
penningmeester van de Band of KLM Royal Dutch Airlines 

5. Wijzigingen en Inzage 

Alle persoonsgegevens van een lid zijn door dat lid in te zien en via de portal zelf te wijzigen.  

Elk lid kan een verzoek tot inzien, wijziging en/of verwijdering, richten aan de 
ledenadministratie (penningmeester@klmorkest.nl).  Ook bezwaren tegen het verwerken van 
persoonsgegevens kan elk lid richten tot de ledenadministratie. 

Klachten over de wijze waarop de Band of KLM Royal Dutch Airlines met persoonsgegevens om 
gaat, kunnen worden gericht tot de privacy functionaris in de persoon van de penningmeester. 

Veranderen en zelfs verwijderen van de persoonsgegevens kunnen er toe leiden dat het 
betrokken lid geen vol gebruik kan maken van het lidmaatschap. 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens 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. Daarnaast 
heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf 
of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren 
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming 
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

6. Opslag beeldmateriaal  

Bij diverse evenementen kunnen foto’s gemaakt worden. Deze foto’s kunnen op onze website en 
social media geplaatst dan wel in het verenigingsblad gepubliceerd worden. Mocht je niet 
akkoord gaan met de plaatsing dan dien je dat vooraf kenbaar te maken. 

7. Tot slot 

Als Band of KLM Royal Dutch Airlines zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. Mocht je, na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, 
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 
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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. 

Het Privacy Beleid kan gewijzigd worden. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de KLeMtoon 
en via vermelding op de website. 
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Bank: ING Bank -  NL06INGB0000613728                  Opgericht 20 februari 1953                                             KvK Amsterdam 
t.n.v. Band of KLM Royal Dutch Airlines, Amsterdam                                                                                                                40532105


