Privacyverklaring
“Het Gemengd Koor Ten Boer” legt gegevens vast; zoals naam, adres, woonplaats,
emailadres en overige gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
lidmaatschap of donateurschap. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door
ons vertrouwelijk behandeld.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die ons koor
betreffen, zoals nieuwsbrieven, over gestarte- en afgesloten projecten en optredens
van andere koren.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.
De opzegtermijn van een lidmaatschap is vier weken. In sommige gevallen wordt
daar een uitzondering op gemaakt.
Ons koorbestuur zorgt voor een goede en passende techische- en fysieke beveiliging
van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.
Het bestuur heeft besloten, dat het aangaan van een verwerkersovereenkomst bij de
kleine aantallen die wij laten drukken een te zwaar middel is. Het ligt in de lijn der
verwachting dat verwerkers niet zitten te wachten op kleine klanten zoals wij, als ze
ook nog de uitgebreide administratieve last hebben van het aangaan van een
formele overeenkomst.
De spreadsheet leden-/donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een P.C. bij
de penningmeester van het koor. Alle koorleden kennen elkaars namen, adressen,
telefoonnummers en emailadressen. Veranderingen gaan via het secretariaat.
De voorzitter van het koor is toezichthouder van de privacy afspraken.
Nieuwe donateurs en leden melden zich aan bij het secretariaat.
De aanmeldformulieren worden handmatig verstrekt en na invulling ingeleverd bij het
secretariaat.
Bij aanmelding wordt ook direct toestemming gevraagd, de foto’s en films te
gebruiken voor posters, programmaboekjes en krantenartikelen. Wie bezwaren heeft
kan dit aangeven op het formulier.

Het dossier.
In dit dossier is vastgelegd hoe het “Gemengd Koor Ten Boer” omgaat met de aan
haar toevertrouwde (persoonsgegevens), met welke instanties de gegevens worden
gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is
geregeld.
Ook is de privacyverklaring van het koor in dit dossier opgenomen, en staat
beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die
met de vereniging van doen hebben.
De vereniging legt bij inschrijving het volgende vast op een inschrijfformulier.
• Aanmelddatum
• Voornaam:
• Voorletters:
• Voorvoegsel:
• Naam:
• Adres:
• Postcode:
• Woonplaats:
• Emailadres:
Alle correspondentie met de leden over de verenigingsactiviteiten en het
lidmaatschap wordt per mail verstuurd.
• Betaalperiode: eens per kwartaal, eens per maand , eens per jaar)
• Geboortedatum:
• De geboortedatum is optioneel. We gebruiken dit gegeven alleen om elkaar te
kunnen feliciteren, als daar behoefte aan is.
• Telefoonnummer: Wij vragen toestemming om het telefoonnummer op te
nemen in onze administratie om snel aan elkaar door te kunnen geven, als er
een repetitie uitvalt.
• Afmeldingsdatum:
Nieuwe leden/ donateurs melden zich aan bij het secretariaat dat wordt bemand door
de secretaris.
Deze levert de nieuwe aanmeldingen maandelijks aan bij de penningmeester, die de
aanmelding in de spreadsheet verwerkt.
Afmeldingen komen eveneens binnen bij het secretariaat.
De afmeldingen worden eveneens maandelijks verwerkt door de penningmeester.
Afmeldingen worden nog 2 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de
betrokkene uit het systeem verwijderd.
Voor de donateurs hanteren we dezelfde regels, echter alleen voor de volgende
gegevens: ·Aanmelddatum, naam, voorletters, voorvoegsel, adres, postcode,
woonplaats, emailadres, bedrag van de bijdrage en het telefoonnummer.

