Opgericht 9 november 2012

Shantykoor Wrakhout
Privacy statement AVB 25 mei 2018
Het shantykoor Wrakhout verwerkt persoonsgegevens.
Dat is de reden dat zij zal moeten voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving “AVG” (Algemene
Verordening Gegevensbescherming), die 25 mei 2018 van kracht is geworden. Graag informeren wij u hier
duidelijk en transparant over. In dit privacy statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen ov er de
verwerking van persoonsgegevens door het Shantykoor Wrakhout.
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement dan kunt u een mail zenden naar
secretaris@shantykoorwrakhout.nl of (telefonisch) contact opnemen met één van de bestuursleden.
Heeft u een klacht over hoe het shantykoor Wrakhout omgaat met uw gegevens dan kunt u deze indienen bij
de Autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Van wie houden wij persoonsgegevens bij en verwerken wij persoonsgegevens?
Wanneer u al lid bent staan alle benodigde gegevens reeds in de ledenadministratie. Wanneer een nieuw lid
zich aanmeld dan verwerken we deze gegevens in onze ledenadministratie. Ook wanneer u zich aanmeldt voor
een activiteit (eventueel met een introducee) worden hiervan gegevens vastgelegd (alleen namen). Daarnaast
houden we een administratie bij van de door u betaalde contributiebedragen en bijdragen voor de activiteiten.
Welke persoonsgegevens houden we bij en verwerken wij?

-Naam;
-Adres;
-Postcode;
-Woonplaats;
-Geboortedatum;
- ingangsdatum lidmaatschap
-bas ,of tenor, of muzikant
-Telefoonnummer;
-Email-adres;
-Betalingen contributiebedragen en bijdragen voor activiteiten;
-lidmaatschap bestuur of commissies

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de correspondentie, m.b.t. Buma/Stemra, Enschedese
Zangersbond en bijvoorbeeld uitnodigingen voor een uitje of om u een factuur van de contributie te kunnen
toezenden. Ook hebben we deze gegevens nodig voor het bijwerken van bijvoorbeeld de ontvangen
contributiebijdragen en de bijdragen voor de activiteiten.
Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verwerking van uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor
zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat is verschilt. De
gegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen.
Alleen de bestuursleden hebben toegang tot deze gegevens en alleen als dit nodig is voor de uitoefening van
de functie. De bestuursleden die toegang hebben tot deze gegevens hebben strikte geheimhouding.
Onze vereniging heeft een website. Op deze website worden, naast de namen van de bestuursleden en
commissieleden geen andere persoonsgegevens genoemd.
Op de website en ook op onze facebookpagina shantykoorwrakhout staan foto’s en video’s Deze zijn bedoeld
om aan te geven wat het shantykoor onderneemt of gaat ondernemen. Iedereen die hier op de foto’s of
video’s staan staat heeft hiervoor toestemming gegeven.
Het kan voorkomen dat we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijv. aan
Buma/Stemra, Enschedese Zangersbond of politie. Verder zullen we op geen enkele manier de
persoonsgegevens gebruiken met als doel het uitlenen, verhuren of verkopen. Ook zullen we uw
persoonsgegevens niet op een andere manier openbaar maken.
Welke rechten heb ik t.a.v. de verwerking van mijn persoonsgegevens?
U heeft de volgende rechten:
• Informatie en inzage: We vertellen u graag welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd of waarvoor
we deze gebruiken;
• Rectificatie: Wilt u uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat deze onjuist en/of
onvolledig zijn, laat het ons dan weten. Dan passen we dat aan;
• Vergetelheid/Verwijdering: U kunt een verzoek bij ons indienen om de gegevens, die wij van u
hebben, te laten verwijderen. Verwijdering van gegevens is niet mogelijk wanneer de wet ons
verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Ook kan het zijn dat wij voor andere
doeleinden (administratie) die gegevens nog wel moeten verwerken;
• Beperking: U kunt uw persoonsgegevens laten beperken indien u vindt dat die gegevens niet nodig
zijn.
Om gebruik te kunnen maken van deze rechten kunt u een mail zen den naar
secreataris@shantykoorwrakhout.nl of (telefonisch) contact opnemen met één van de bestuursleden.
Kunnen wij dit document wijzigen?
Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen
wij het privacy statement daarop aan. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u
daarop of maken wij de wijziging(en) op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele ve rsie van
ons Privacy statement kunt u steeds terugvinden op onze website “shantykoorwrakhout.nl”.
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