
 

1 
 

PRIVACYVERKLARING VAN DE VERENIGING ZALTBOMMELS KAMERKOOR (hierna te noemen: de 

vereniging) 

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Deze verordening, die geldt voor de hele Europese Unie (EU), regelt de bescherming van 

persoonsgegevens. Het beschermen van persoonsgegevens houdt in dat personen geen nadeel 

ondervinden van het feit dat gegevens over hen worden verzameld, verwerkt en gebruikt. 

Mede ter voldoening aan de verplichtingen voortvloeiende uit de verordening heeft het bestuur van 

de vereniging een privacyverklaring opgesteld. 

In deze privacyverklaring wordt het privacybeleid van de vereniging vastgelegd. Dit privacybeleid is 
vanaf 1 januari 2021 van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging verwerkt van haar 
leden. 
Deze privacyverklaring wordt geplaatst op de website van de vereniging. 
 
Indien u lid wordt van de vereniging of om andere reden persoonsgegevens aan de vereniging 

verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te 

verwerken. 

 

1. Identiteit verwerkingsverantwoordelijke 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De vereniging : Zaltbommels 

Kamerkoor, statutair gevestigd te Zaltbommel, kantoorhoudende te  5301 RE Zaltbommel, Prins van 

Oranjestraat 100, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 11068175. 

Het bestuurslid dat belast is met het beheer van de ledenadministratie van de vereniging is 

bereikbaar via e-mailadres: zaltbommelskamerkoor@gmail.com 

 

2. Persoonsgegevens 

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt: 

- Uw achternaam en voornaam 

- Uw adres (straatnaam, huisnummer, woonplaats en postcode) 

- Uw e-mail-adres 

- Het jaar van ingang van uw lidmaatschap 

- Uw geboortedatum 

- Uw telefoonnummer. 

In afwijking van het vorenstaande wordt uw geboortedatum niet vastgelegd indien u schriftelijk 

aan het bestuur meedeelt dat u hier bezwaar tegen heeft. 

 

3. Beeld- en geluidsgegevens 

Wanneer er beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt, zal dit worden aangekondigd aan de 

deelnemers en de bezoekers. Wanneer gebruik wordt gemaakt van door derden openbaar gemaakt 
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beeld- of geluidsmateriaal, zal er op worden toegezien dat vergelijkbare privacy-beschermende 

maatregelen worden genomen. 

 

4. Doel 

Het doel van de vastlegging en verwerking van de persoonsgegevens is de communicatie tussen het 

bestuur/de dirigent  en de leden, en tussen de leden onderling,  zoals het vesturen en uitwisselen 

van informatie over repetities, uitvoeringen, evenementen en dergelijke. Informatie kan worden 

verstuurd per post of per email. 

Uitsluitend de voor de vereniging relevante gegevens worden vastgelegd; oude adressen of email-

adressen worden niet bewaard. 

 

5.Diensten aan en van derden 

Met organisaties waarvan diensten worden afgenomen wordt een “verwerkersovereenkomst” 

gesloten, waarin de wederpartij verklaart de regels van de AVG in acht te nemen. 

Voor de jaarlijkse afdracht van licentiegelden aan BUMA wordt uitsluitend het aantal leden van het 

koor op de jaarlijkse peildatum doorgegeven, en niet de NAW-gegevens van de aangesloten leden. 

 

6. Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra uw lidmaatschap is beëindigd en u aan uw financiële 

verplichtingen hebt voldaan, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een 

wettelijke bewaarplicht. 

 

7. Wettelijke grondslag 

Het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens moet gerechtvaardigd zijn. 

De verwerking is gerechtvaardigd als het doel van de verwerking kan worden gebaseerd op één van 

de zes grondslagen die in de AVG worden gegeven. 

Het bestuur van de vereniging is van mening dat de volgende grondslag van toepassing is: 

“de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke”. 

Immers, de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een goede leden-administratie 

te kunnen voeren en om communicatie met u als lid mogelijk te maken. 

8.Doorgeven van persoonsgegevens aan derden 

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven aan derden, behoudens 

wettelijke uitzonderingen. 
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9. Rechten van betrokkene 

Ingevolge de AVG heeft u als “betrokkene” een aantal rechten, waarover u dient te worden 

geïnformeerd: 

- het recht op informatie; 

- het recht op inzage; 

- het recht op rectificatie en aanvulling; 

- het recht op gegevenswissing (vergetelheid); 

- het recht op beperking van de verwerking; 

- het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit); 

- het recht van bezwaar; 

- het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming; 

- het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

Het verwerken van de persoonsgegevens is geen wettelijke verplichting en is niet noodzakelijk voor 

de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst; u bent niet verplicht om de gegevens te 

verstrekken. 

 

10. Beveiligingsmaatregelen 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. 

 

11. Wijzigingen 

Het privacybeleid van de vereniging kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website 

bekend gemaakt. 

 

12. Vragen/opmerkingen 

Eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van de vereniging kunnen worden 

gericht aan het onder 1. vermelde e-mailadres. 

 

Zaltbommel, 13-09-2022 


