Algemeen Privacy Statement Snijderkoor Hoogwoud
-

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens waarborgt en respecteert het bestuur van
het Snijderkoor uw privacy door naleving van de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
- In dit Privacy Statement van het Snijderkoor vindt u de informatie over hoe uw privacy wordt
gewaarborgd.
- Dit houdt in dat uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor
ze van u zijn verkregen en voor zover ze daarmee verenigbaar zijn.
- Tevens is geregeld dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen inzake uw persoonsgegevens.
- Voor het doel van onze vereniging verwerkt het bestuur na ontvangst van uw
inschrijfformulier de volgende persoonsgegevens voor het ledenbestand:
1. Voor- en achternaam
2. Adres, postcode en woonplaats
3. Telefoonnummer(s)
4. E-mail adres
5. Datum van inschrijven
6. Geboortedatum (niet verplicht)
- Het bestuur beperkt zich alleen tot deze (nood)zakelijke gegevens en zijn daardoor in staat
goed met u te communiceren over onderwerpen aangaande uw lidmaatschap.
- In het ledenbestand worden geen aantekeningen gemaakt over uw persoonlijke zaken of
kwaliteiten. We beperken ons tot bovenstaande gegevens.
- Het ledenbestand wordt niet met derden, noch intern noch extern, gedeeld. Uitgezonderd de
gegevens van de bestuursleden leden (Kamer van Koophandel, verzekeringen, gemeente
Opmeer, e.d.).
- De website van het Snijderkoor biedt de mogelijkheid om het Privacy Statement te
downloaden en /of in te zien.
- De genoemde gegevens worden door de administratie onder toezicht van het bestuur
beheerd.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
- De administratie van het Snijderkoor verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Het
bestuur beperkt zich tot de reeds genoemde zakelijke gegevens.
- Waarom zijn de gegevens nodig? De administratie van het Snijderkoor verwerkt uw
persoonsgegevens o.a. voor de volgende doelen:
. de eigen ledenadministratie,
. het verzenden van nieuwsbrieven
. het aankondigen van optredens
. het geven van informatie met foto’s en filmclips op onze website
. het informeren van vrijwilligers
. het bevestigen van inschrijving voor deelname aan een optreden
. het oproepen tot diverse vergaderingen, zoals de jaarlijkse ledenvergadering
. BUMA verplichting, het aantal te verzekeren leden, e.d.
- Alle persoonsgegevens verwerkingen zijn verbonden aan ons hoofddoel:
het beoefenen van de zangkunst en wat daarmee samenhangt, zoals deelname aan en het
verzorgen van optredens voor o.a. zorginstellingen voor ouderen, zonder winstoogmerk.
- Het bestuur is erin geslaagd bij de leden het vertrouwen te winnen dat er open en eerlijk
met elkaar wordt gecommuniceerd.
- De afgelopen decennia is het bestuur van het Snijderkoor altijd zorgvuldig omgegaan met de
- persoonsgegevens van haar leden.
- Het bestuur heeft tot op heden geen kritiek gekregen over schending van persoonsgegevens.

-

Door uw inschrijving als lid van de vereniging, uw inschrijving voor een optreden, of uw
aanmelding voor vrijwilligerswerk voor het koor ontstaat een overeenkomst tussen u en ‘t
Snijderkoor. Het bestuur verwacht dat op dezelfde voet zal kunnen worden doorgaan.

Bestuursverantwoording:
- Het bestuur van het Snijderkoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
- De administratie heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen: beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Delen met anderen:
- Het Snijderkoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
- Het Snijderkoor verstrekt algemene gegevens alléén aan de BVSL, Bond voor Smart en
Levensliederen.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
- De administratie van ‘t Snijderkoor zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
- De bewaartermijn na afmelding is maximaal 7 jaar.
- Van oud-leden bewaart de secretaris van het Snijderkoor uit historische overweging alleen
naam- en adresgegevens op papier om zo bij bijzondere gelegenheden, zoals viering van
jubilea, oud-leden te kunnen uitnodigen
Toegang tot het ledenbestand:
- Er zijn door het bestuur van het Snijderkoor regels gemaakt voor de interne verwerking van
uw persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke gegevens worden niet met andere leden
gedeeld. De leden van het bestuur zijn de enigen die toegang hebben tot het ledenbestand.
Het dagelijks bestuur:
- De leden- en algemene administratie worden beheerd door de secretaris. De leden
administratie is opgeslagen op de computer van de secretaris welke is beveiligd door de
internet en E-mail provider van de penningmeester. De administratie is ook op papier
beschikbaar.
- U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris van het
Snijderkoor. De secretaris zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw
verzoek reageren. Samen met de secretaris kunnen de persoonsgegevens worden gecheckt.
Inzage in de persoonsgegevens zal alleen op persoonlijke basis plaatsvinden, niet digitaal.
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens wat betreft de
administratie van het Snijderkoor, kunt u contact opnemen met de secretaris.
- De secretaris van het Snijderkoor beheert uw persoonsgegevens en heeft het recht om
deze aan te passen of te verwijderen.
- Verantwoording vindt plaats conform de statuten van het Snijderkoor.
- De financiële administratie en de boekhouding worden beheerd door de penningmeester.
De boekhouding wordt bijgehouden en is opgeslagen op de computer van de
penningmeester welke is beveiligd door de internet en E-mail provider van de
penningmeester. Tevens is de boekhouding op papier beschikbaar, toegankelijk voor het
bestuur, kascommissie en op uitdrukkelijk verzoek voor leden. Verantwoording vindt plaats
conform de statuten van het Snijderkoor.
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De website(gegevens) worden beheerd door de voorzitter (tevens functionaris
gegevensbescherming. Deze dient bij datalekken te worden geïnformeerd). Wijzigingen
vinden plaats met behulp van de computer van de voorzitter welke is beveiligd door de
internet en e-mail provider van de voorzitter en een extra wachtwoord. Tevens zijn daar
extra beveiligingen aan gekoppeld door de websitebeheerder Strato. Het gedeelte van de
website voor de leden is extra beveiligd met een password. Verantwoording vindt plaats
conform de statuten van het Snijderkoor.
De website van het Snijderkoor: Er wordt alleen gebruik gemaakt van technische,
functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische
verwerking van de website en het gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat wij onze website kunnen optimaliseren.

Websites van derden:
- Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via onze website via
links kunnen worden bezocht. Het Snijderkoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
websites van derden en het door deze derden gehanteerd privacy beleid.
Facebook:
- Het Snijderkoor gebruikt geen facebook. Het gebruik van facebook onder de naam van Het
Snijderkoor valt niet onder verantwoordelijkheid van onze vereniging. We zijn een verklaard
tegenstander van dergelijk gebruik.
Wijziging privacy statement:
Het bestuur van het Snijderkoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u
van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Voor vragen over persoonsgegevens:
snijderkoor@hotmail.com
Snijderkoor Hoogwoud
p.a. Leeuwerikstraat 5
1715VK Spanbroek
Tel. 0226-352097 of 06-22810594
Het bestuur van het Snijderkoor Hoogwoud
Hoogwoud, december 2018
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