Privacyverklaring Zangvereniging Zingen&Zo

Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Nederland, op grond van Europese wetgeving, voldoen
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis van deze wetgeving heeft
Zingen&Zo deze verklaring vastgesteld.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die we met u in verband kunnen
brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als lid of oud-lid, als dirigent, muzikaal begeleider, als
bezoeker van onze concerten, als (zakelijke) organisatie of relatie. Om de persoonsgegevens te
mogen gebruiken, wijzen we in de contacten met al onze relaties nadrukkelijk op dit reglement.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zingen&Zo verwerkt persoonsgegevens, deze gegevens zijn op vrijwillige basis aan Zingen&Zo
verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-

naam
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
bankrekeningnummer
start- en einddatum lidmaatschap
geboortedatum (optioneel)
profielfoto (optioneel)

Beeldmateriaal
Foto’s en filmpjes van het koor of kooroptredens worden gebruikt voor publiciteit op de website en
sociale media.
Gebruik van uw persoonsgegevens
Zingen&Zo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-

communicatie uitsluitend binnen- en in het belang van het koor
met betrekking tot zaken tot het koor
ledenadministratie
financiële administratie

Gegevens van belangstellenden

Deze zijn meestal via een e-mail binnengekomen en worden alleen gebruikt om te kunnen reageren
op algemene of specifieke informatieaanvragen.

Gegevens aan derden
Zingen&Zo geeft uw gegevens in principe niet aan derden door.
Persoonsgegevens van bestuursleden worden voor zover noodzakelijk verstrekt aan de Kamer van
Koophandel en bij de aanvraag van subsidies.

Hoelang worden uw gegevens bewaard
Zingen&Zo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beheer van gegevens
De persoonsgegevens worden zowel digitaal als op papier beheerd door de penningmeester, de
ledenadministrateur en de webmaster.

Website
De website heeft een SSL-certificaat. De SSL-verbinding zorgt ervoor dat de data van bezoekers
versleuteld worden en daardoor veilig over het internet gestuurd worden.
Persoonsgegevens op de website staan in een afgeschermd deel, dat alleen met gebruikersnaam en
wachtwoord kan worden ingezien.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies
De website maakt gebruik van noodzakelijke/ functionele cookies die onze website beter laten
werken en van statistische cookies die niet te herleiden zijn tot een persoon.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die we van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw
persoonsgegevens door ons. Een verzoek daarvoor kunt u sturen naar secretaris@zingenenzo.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Zingen&Zo neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan.
Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@zingenenzo.nl

Aanpassingen privacyverklaring
Zingen&Zo houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen op
deze pagina doorgevoerd worden.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en het lezen van onze privacyverklaring.

