Intern privacyprotocol MNHU
De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht (MNHU) hecht veel waarde aan de
bescherming van persoonsgegevens. In dit document willen we onze bestuursleden en
vrijwilligers informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij verwachten van onze bestuursleden en vrijwilligers, alsmede van iedereen die op
andere wijze werkzaamheden voor MNHU uitvoert (hierna gezamenlijk aangeduid als
medewerkers), dat zij er alles aan doen om de privacy van personen te waarborgen
en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
Dit houdt in dat zij zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aan het privacybeleid van
MNHU en aan de inhoud van dit protocol.

Privacybeleid
In ons privacybeleid, dat is opgenomen op de website van MNHU, is weergegeven
welke persoonsgegevens MNHU verwerkt en op welke wijze MNHU hiermee omgaat.

Verwerking van persoonsgegevens
Medewerkers van MNHU registreren geen andere persoonsgegevens dan de gegevens
die zijn vermeld in het privacybeleid. Ten aanzien van persoonsgegevens van in het
privacybeleid genoemde personen waarover zij in hun functie als medewerker van
MNHU de beschikking hebben gekregen, betrachten zij strikte geheimhouding.
Het verstrekken van deze gegevens is uitsluitend toegestaan in de gevallen die zijn
genoemd in het privacybeleid.
Dit houdt ook in dat medewerkers van MNHU deze gegevens niet mogen gebruiken
voor persoonlijke doeleinden, tenzij zij hiervoor van de betrokkene schriftelijk of per
e-mail toestemming hebben gekregen.

Beveiliging
Van de medewerkers van MNHU wordt verwacht dat zij de volgende maatregelen
hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking:
▪ Zoals hiervoor vermeld zijn medewerkers van MNHU, indien zij kennis kunnen
nemen van aan MNHU verstrekte persoonsgegevens, gehouden aan geheimhouding
van die gegevens.
▪ Bij het verzenden van e-mails aan meerdere personen wordt gebruik gemaakt van
de bcc-functie, om te voorkomen dat langs deze weg e-mailadressen van
betrokkenen aan anderen worden geopenbaard.
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▪ De medewerkers van MNHU die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben hun
computer beveiligd met een wachtwoord, zodat onbevoegden geen kennis kunnen
nemen van deze informatie.
▪ De medewerkers maken regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze te
kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
▪ Fysieke documenten die persoonsgegevens bevatten, worden bewaard in een
afgesloten opbergplaats, zodat onbevoegden hiervan geen kennis kunnen nemen.
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