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Algemeen
De stichting Bravissimo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 12045787, verder te noemen de Stichting, onderhoudt relaties met sponsoren en
houdt de website www.fortissimo-venlo.nl/default.asp?Bravissimo in de lucht, als onderdeel van
de website van Showorkest Harmonie Fortissimo. In verband met haar activiteiten verwerkt de
Stichting de bedrijfsgegevens van haar sponsoren. Reden genoeg dus voor een
Privacyverklaring.
Persoonsgegevens zijn privacygevoelige gegevens. Een zorgvuldige omgang met deze
gegevens acht de Stichting dan ook van groot belang. De Stichting is niet alleen verantwoordelijk
voor de gegevensverwerking, maar voelt zich ook verantwoordelijk. Zij streeft dan ook naar een
zo zorgvuldig mogelijke verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens, waarbij de wet- en
regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), in acht wordt genomen. Conform deze AVG, die per 25 mei 2018
in werking is getreden, dient de Stichting aan haar sponsoren uit te leggen welke
persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Dat doet de Stichting in deze
Privacyverklaring.
Welke gegevens verwerkt de Stichting en met welk doel
De Stichting verwerkt persoonsgegevens die zij ontvangt van sponsoren uitsluitend voor de
doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij hiervoor van tevoren door
sponsoren expliciet schriftelijk toestemming is gegeven.
In verband met de uitvoering van de sponsorovereenkomst vraagt de Stichting aan sponsoren
expliciet schriftelijk toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van sponsoren.
Uitvoering van de sponsorovereenkomst behelst het onderhouden van contacten met de sponsor,
zowel in papieren (o.a. verzending van de Opmaat) als digitale vorm (o.a. verzending van e-mails
in verband met kaartverkoop voor muziekoptredens van Showorkest Harmonie Fortissimo). De
verwerking geschiedt in de administratie van de Stichting alsmede op de website in de vorm van
bedrijfsnaam en plaatsnaam van sponsoren met een link naar hun website.
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats door de secretaris van de Stichting. Deze
bewaart de administratie van de Stichting en verzorgt de back-up (reserve opslag) van alle
gegevens die op de website te vinden zijn. De website wordt periodiek door de secretaris van de
Stichting geüpdatet en voorzien van de laatste wijzigingen. Het wachtwoord dat toegang geeft tot
de technische “achterkant” de website is uitsluitend bekend bij de webmaster van de vereniging
en de secretaris van de Stichting. De website zelf is beveiligd (voorzien van een slotje) conform
de AVG-eisen.

Toestemming delen gegevens met Showorkest Harmonie Fortissimo
Met het aangaan van de sponsorovereenkomst geeft u toestemming aan de Stichting om de door
u verstrekte (persoons-)gegevens te delen met Showorkest Harmonie Fortissimo. De Stichting
deelt de door u verstrekte (persoons-)gegevens voorts slechts met derden nadat u daarvoor
expliciet schriftelijk toestemming hebt gegeven.
Cookies
De website van de Stichting maakt geen gebruik van “cookies”.
Het gebruik van e-mail
De Stichting maakt gebruik van twee e-mailadressen, te weten: voorzitter-bravissimo@fortissimovenlo.nl en secretaris-bravissimo@fortissimo-venlo.nl. Tot deze e-mailbox heeft alleen de
voorzitter respectievelijk secretaris van de Stichting toegang.
Uitgaande e-mailberichten naar meer dan één ontvanger worden te allen tijde via de functie BCC
verzonden. Berichten ouder dan vijf jaar worden verwijderd uit de mailboxen, tenzij het bestuur
de e-mails nog van belang acht.
De e-mailadressen bevatten geen beveiligde mailomgeving. Het bestuur heeft deze mogelijkheid
overwogen, maar vindt deze maatregel te vergaand voor een stichting als Bravissimo.
Beveiliging
De Stichting neemt op basis van de stand der techniek passende beveiligingsmaatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
van persoonsgegevens te voorkomen en of te beperken. Indien misbruik en of ongeautoriseerde
toegang wordt vastgesteld of anderszins een datalek wordt geconstateerd door het bestuur van
de Stichting dan zal dit conform geldende wet- en regelgeving worden gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Rechten sponsoren
Op grond van de AVG heeft u als sponsor verschillende rechten. Denk aan het recht op rectificatie
(als geconstateerd wordt dat onjuiste gegevens van sponsoren worden verwerken), het recht op
vernietiging (als sponsoren de bedrijfsgegevens van de website verwijderd willen zien), het recht
om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en het recht op klagen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (als men een klacht heeft over de wijze waarop de Stichting met
persoonsgegevens omgaat).
Indien u een van bovenstaande rechten uit wenst te oefenen, dan kunt u contact opnemen met
de secretaris van de Stichting door een e-mail te sturen naar secretaris-bravissimo@fortissimovenlo.nl. Uw e-mail wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, beantwoord.
Bewaartermijn
De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en hanteert de volgende bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden bewaard tot één jaar na beëindiging van sponsoring, tenzij de
Stichting op grond van fiscale wetgeving verplicht is gegevens langer te bewaren. In dat geval
bedraagt de bewaartermijn zeven jaar.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze
functionaliteit. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze functionaliteit, kunnen
leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. De Stichting behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.
Contact
Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van deze Privacyverklaring dan kunt u
contact opnemen met de secretaris van de Stichting door een e-mail te sturen naar secretarisbravissimo@fortissimo-venlo.nl.

