
Privacy Statement 
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 
vanaf 25 mei 2018 van kracht is geven wij hieronder een overzicht van de 
persoonsgegevens die de Stichting Bach in Monnickendam in haar bezit 
heeft, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en hoe wij deze beheren. 
Wij hebben in de loop van de jaren de volgende persoonsgegevens 
verzameld: 
1 Gegevens van mensen die hebben aangegeven per mail geïnformeerd te 

worden over op handen zijnde concerten van Bach in Monnickendam. 
Van deze mensen beschikken wij over een emailadres en vaak ook een 
naam. De adressen worden voor dit doel gebruikt. Daarnaast worden 
deze adressen ook gebruikt bij bedelmails waarbij wij vragen om 
donaties. 

2 Gegevens van mensen die belangstelling hebben getoond voor en/of 
hebben deelgenomen aan een van onze Friends concerten, waarbij 
amateurzangers kunnen meezingen met zangers van PA’dam. Van 
deze mensen beschikken wij over een emailadres, naam, woonplaats 
en stemsoort. De gegevens worden gebruikt om hen te informeren 
over ophanden zijnde Friends concerten en overige concerten. 
Daarnaast worden deze adressen ook gebruikt bij bedelmails waarbij 
wij vragen om donaties. 

3  Gegevens van musici die in de loop van de jaren hebben meegedaan met 
een van de concerten van Bach in Monnickendam. Van deze mensen 
beschikken wij over een emailadres, naam, woonplaats, rol in 
orkest/koor en bankrekeningnummer. De gegevens worden gebruikt 
voor de financiële administratie en voor uitbetaling. 

4 Gegevens van particuliere donateurs. Van deze mensen beschikken wij 
over een emailadres, naam, woonplaats en donatie bedragen. De 
gegevens worden – na toestemming van de betrokkene – gepubliceerd 
op de website. Ook worden deze adressen gebruikt voor toekomstige 
bedelmails. 

5 Gegevens van andere sponsors die ons steunen, zoals bedrijven en 
instellingen, en fondsen. Van deze rechtspersonen beschikken wij 
naast openbare informatie gegevens van contactpersonen, zoals naam 
en emailadres. 

De Stichting Bach in Monnickendam verstrekt uw persoonsgegevens niet aan 
andere partijen. Op uw verzoek zullen wij gegevens uit onze bestanden 
verwijderen dan wel aanpassen. 
Mocht u vragen hebben, stuurt u dan een e-mail aan 
info@bachinmonnickendam.nl. 


