Privacy document

Vereniging Rozen en gladiolen

Het koor draagt de naam Rozen en Gladiolen en is in beginsel opgericht te Amersfoort in de zomer van 1997 als
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
1

Functionaris gegevensbescherming
Rozen en gladiolen heeft geen vaste “functionaris gegevensbescherming”. Deze wordt binnen het bestuur
door de bestuursleden benoemd. Gezien de aard, doelstelling en omvang van de vereniging, kan de
verwerking van persoonsgegevens bij Rozen en Gladiolen als laag complex gezien worden.

2
2.1.1

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rozen en Gladiolen verwerkt jouw persoonsgegevens digitaal voor haar leden- en financiële administratie.
Daarnaast heeft Rozen en Gladiolen ook een papieren administratie. De gegevens zijn door jou zelf op
vrijwillige basis aan Rozen en Gladiolen verstrekt .
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Woon adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (uitsluitend de penningmeester van de vereniging.)

2.2.2

Voor ieder koorlid is een adressenlijst beschikbaar, met daarop van alle koorleden vermeld:
- Voor- en achternaam
- Woonadres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Indien je voor de plaatsing van bovenstaande gegevens op de adressenlijst geen toestemming geeft, dan
kun je dat kenbaar maken in de privacyverklaring ter afsluiting van dit document.

2.3

Rozen en Gladiolen verwerkt géén gevoelige persoonsgegevens zoals o.a. BSN, medische gegevens, ras,
afkomst, religie, politieke- en seksuele voorkeuren.

2.4

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Rozen en Gladiolen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van de betaling van jouw contributie
- Het verzenden van onze nieuwsbrief.
- Eventuele verdere communicatiedoeleinden uitsluitend binnen- en in het belang van de vereniging.
- Op de afgeschermde pagina van onze website (zie punt 3.4)

3

Website

3.1

De website van rozen en gladiolen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
Rozen en Gladiolen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Foto’s van publieke optredens kunnen door Rozen en Gladiolen worden geplaatst op het openbare
gedeelte van de website.
Foto’s van besloten optredens en besloten verenigingsavonden, worden uitsluitend geplaats op het
afgeschermde gedeelte van de website.

3.2
3.3
3.4

Op de zogeheten “Wie is wie” pagina ( Ook uitsluitend op de afgeschermde pagina te zien) wordt jouw
foto geplaatst met daarbij de volgende gegevens:
-Voor- en achternaam
- Vermelding van de zangroep waarin jij binnen het koor zingt.

4

Bewaartermijn
Rozen en Gladiolen bewaart de bij ons bekende persoonsgegevens van jou niet langer dan strikt nodig is.
De bewaartermijn voor jouw persoonsgegevens is gedurende jouw lidmaatschap tot maximaal een jaar na
het beëindigen van het lidmaatschap of anders gedurende de uiterlijke termijn welke van rechts- en
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overheidswege bepaald zijn in het kader van controle en toezicht op de financiële administratie van het
koor. Nadat de bewaartermijn is verstreken, worden jouw gegevens geheel verwijderd.
5

Delen van persoonsgegevens met derden
Rozen en Gladiolen deelt jouw gegevens niet met- of verkoopt deze niet aan derden. Rozen en Gladiolen
blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonlijke gegevens.

6

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de (niet noodzakelijke) gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens
door Rozen en Gladiolen

,

,

7

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens schriftelijk richten aan het bestuur van de
vereniging. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met
nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek

8

Klachten
Rozen en Gladiolen wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rozen en Gladiolen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met het bestuur via de daartoe geëigende wegen binnen het koor.

Verklaring
1

,

Ik geef toestemming om foto’s op de website te plaatsen in het beschermde gedeelte zoals beschreven in
artikel 3.2. en 3.3. van het privacy document.
0 Ja

2

Aankruisen (ja of nee en wat eventueel van toepassing is.)

0 Nee Aankruisen wat van toepassing is.

Ik geef toestemming om mijn gegevens op de adressenlijst te laten plaatsen zoals beschreven is
In artikel 2.2.2 van deze verklaring.
0 Ja

0 Nee (indien nee, hieronder aangeven welke gegevens evt. wel op deze lijst wel vermeld mogen worden::

0 Voornaam
0 achternaam
(aankruisen wat van toepassing)

3

0 Adres

0 telefoonnummer

0 e-mailadres

Ik heb kennis genomen van de wijze waarop Rozen en Gladiolen omgaat met mijn persoonlijke gegevens
en ben op de hoogte van mijn rechten en de plichten van Rozen en gladiolen zoals deze wettelijk zijn
vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 25 mei 2018 in geheel
Europa van toepassing is.
Datum
Naam

Handtekening

Wij vragen jou om de ingevulde verklaring mee te nemen, op te sturen of in te scannen en door te mailen aan het bestuur
van Rozen en Gladiolen. (Maak een kopie en behoud deze voor jezelf)
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