Huygens Vocaal Ensemble
Privacyregeling
1. Inleiding
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden.
Hierdoor dienen verenigingen inzicht te geven in de vastgelegde persoonsgegevens van haar leden, de doeleinden
waarvoor deze persoonsgegevens vastgelegd worden en op welke wijze de privacy van haar leden zoveel als
mogelijk gewaarborgd wordt. Door middel van dit document wordt hiertoe binnen de vereniging Huygens Vocaal
Ensemble (hierna te noemen het koor) vorm aan gegeven.
2. Doel van vastlegging persoonsgegevens
De persoonsgegevens die vastgelegd worden dienen één van de volgende doelen: 1. Administratieve en
bestuurlijke doeleinden
2. Communicatie ten behoeve van repetities en concerten
3. Inning van de contributie
3. Type persoonsgegevens
De volgende typen persoonsgegevens worden voor bovenstaande doeleinden vastgelegd:
Persoonsgegevens

Toegang tot gegevens door:

Toelichting

secretaris penningmeester koorleden
1 Partij
2 Achternaam
3 Voornaam
4 Adres
5 Postcode
6 Woonplaats
7 Telefoonnummer
8 Mobielnummer
9 E-mailadres
10 Geboortedatum
11 Datum aanvang lidmaatschap
12 Datum beëindiging lidmaatschap
13 Datum overlijden
14 Bestuursfunctie
15 Muziekcommissie
16 Bankrekeningnummer
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Tabel 1. Persoonsgegevens en toegang tot die persoonsgegevens
1)
2)
3)
4)

Betreft algemene gegevens
Geboortedatum wordt gebruikt voor bepalen gemiddelde leeftijd van de koorleden
Datum aanvang en datum beëindiging worden gebruikt voor bepaling duur lidmaatschap
Datum overlijden wordt eveneens gebruikt bij geautomatiseerde bepaling duur Lidmaatschap, alsmede bij oudleden voor het niet meer toesturen van uitnodiging voor concerten.
5) Bankrekeningnummer wordt gebruikt bij geautomatiseerde verwerking van de contributiebetaling in het kasboek

4. Toegang tot persoonsgegevens
In bovenstaande tabel 1 is aangegeven welke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens. Na
aftreden hebben oud-bestuursleden geen toegang meer tot de vastgelegde persoonsgegevens.
E-mailberichten van het bestuur aan de leden zullen worden verstuurd door gebruik te maken van de adresof Cc-balk.
E-mailberichten aan leden die hebben aangegeven dat hun persoonsgegevens niet verspreid mogen worden,
worden verstuurd door middel van de ‘Bcc-balk’.
De persoonsgegevens worden niet, ook niet op speciaal verzoek, gedeeld met andere personen en/of
instanties. Het koor gebruikt naast e-mailberichten ook whatsapp voor algemene mededelingen. Nieuwe
leden worden op verzoek toegevoegd, en kunnen de groep zelf verlaten als ze dat willen.
5. Toestemming tot bewaren persoonsgegevens
Na vaststelling van voorliggende privacyregeling krijgen de zittende leden van het koor ter ondertekening
een toestemmingsformulier voorgelegd. Daarmee verlenen zij expliciet toestemming voor het vastleggen
van de in tabel 1 genoemde persoonsgegevens.
Eventuele afwijkingen van de in het toestemmingsformulier vermelde gegevens, kunnen zij op het
toestemmingsformulier vermelden.
Bij de inschrijving van nieuwe leden van het koor zal expliciet om toestemming worden gevraagd voor het
vastleggen van de in tabel 1 genoemde persoonsgegevens. Dit gebeurt middels een toestemmingsformulier.
6. Bewaren toestemmingformulieren
De toestemmingsformulieren worden bewaard door de secretaris van het koor.
7. Inzien en/of wijzigen van persoonsgegevens
Leden kunnen te allen tijde de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens inzien (inzagerecht) en/of
wijzigen (correctierecht). Hiertoe dienen zij een schriftelijk verzoek in te dienen bij de secretaris.
8. Recht op vergetelheid
De persoonsgegevens van de leden worden bewaard tot het moment van opzegging van het lidmaatschap
van Huygens Vocaal Ensemble. Bij opzegging van het lidmaatschap vindt automatische verwijdering van de
persoonsgegevens plaats, tenzij anders is overeengekomen, hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd.
Teneinde oud-leden te kunnen uitnodigen voor concerten van Het koor, wordt hun e-mailadres bewaard.
Oud-leden kunnen per e-mail aangeven dat zij uitnodigingen niet meer op prijs stellen. In dat geval wordt
het e-mailadres van het betreffende oud-lid uit de lijst verwijderd.
9. Recht op beperking van verwerking
Leden die, om welke reden dan ook, beperking van verwerking van de persoonsgegevens wensen kunnen dit
kenbaar maken bij de secretaris. Zonder opgaaf van reden zal het bestuur hiermee te allen tijde akkoord
moeten gaan.
De eventuele nadelige gevolgen (bijv. doordat het lid geen toegang heeft tot bepaalde informatie) zijn
echter altijd voor rekening van de verzoeker. Het bestuur draagt hierin geen aanvullende
verantwoordelijkheid om dit nadelige gevolg te beperken en/of verhelpen.

10. Communicatie bij een opgetreden data-lek
Op het moment dat er geconstateerd wordt dat er sprake is van een data-lek en dat daarbij
persoonsgegevens op een onjuiste manier zijn vrijgekomen dan wel gebruikt, worden de leden hiervan per
email op de hoogte gebracht. Deze mail zal direct na het ontdekken van het lek opgesteld en verstuurd
worden. Deze email zal afkomstig zijn vanaf het email-adres info@huygensmusic.nl . De informatie over het
data-lek zal door middel van een pdf-document als bijlage bij de mail verstuurd worden.
In dit document zal worden benoemd welke situatie is voorgevallen, wat de impact van het voorval is en op
welke wijze gehandeld zal worden om de schade zoveel als mogelijk, maar het liefst volledig te verhelpen.
11. Functionaris voor de gegevensbescherming
Om de bescherming van de gegevens zo goed als mogelijk te garanderen zal de voorzitter van Huygens
Vocaal Ensemble optreden als functionaris voor de gegevensbescherming. Als specifieke taak heeft hij/zij er
zorg voor te dragen dat de persoonsgegevens optimaal beschermd zijn en dat het geldende beleid actueel
blijft en juist uitgevoerd wordt.
12. Foto-en videomateriaal
Bij aanmelding geven leden tevens toestemming voor het maken, openbaar maken, verspreiding en voor
promotiedoeleinden in te zetten foto- en videomateriaal.
Bij plaatsing van foto- en videomateriaal op papieren en/of digitale media zal het bestuur trachten zoveel
mogelijk rekening te houden met individuele belangen van leden.
Leden die na publicatie bezwaar willen maken tegen het openbaar maken van bepaald foto-en/of
videomateriaal kunnen zich hiertoe schriftelijk wenden tot de functionaris gegevensbescherming.
13. Overige bepalingen
1. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard;
2. Er is geen sprake van cameratoezicht tijdens de uitvoering van onze activiteiten;
3. De website bevat een privacyregeling.

Deze privacyregeling is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van het koor, gehouden op
1 juli 2019,
De voorzitter,

De secretaris,

(Henriette Tijssen)

(gerna Groeneveld)

