PRIVACYVERKLARING VROUWENKOOR CONFETTI HELMOMD
https://www.vrouwenkoorconfettihelmond.nl.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht.
Deze EU-verordening stelt regels voor bescherming van alle soorten
persoonsgegevens in (digitale) bestanden.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vrouwenkoor Confetti Helmond is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens.
De bescherming van uw privacy is belangrijk. Wij gaan daarom heel zorgvuldig
en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de
privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Ook hebben wij maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens goed te beveiligen. Wij verwerken alleen die
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn.
Voor alle achtergrondinformatie van de AVG (ook over het geven van tips, of het
indienen van een klacht) verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Stemgroep
Datum van aanvang en einde van het lidmaatschap
Foto’s en beeldopnames van ons koor
WANNEER VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag Vrouwenkoor
Confetti alleen persoonsgegevens verwerken als daar een reden voor is.
Deze redenen zijn onder meer het nakomen van een wettelijke verplichting, het
uitvoeren van een overeenkomst, omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven
of op grond van een gerechtvaardigd belang.
Vrouwenkoor Confetti Helmond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief.
Het afhandelen van uw betaling.
Contact met u opnemen over repetities, optredens en andere koorgerelateerde aangelegenheden.
U te informeren over vergaderdata zoals de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV).
U toegang te verschaffen tot de website
www.vrouwenkoorconfettihelmond.nl
Ten behoeve van onze ledenadministratie.
Het aanvragen van gemeentelijke subsidie ter ondersteuning van het koor.

BEWAARTERMIJN
Al deze gegevens bewaren wij zo lang als nodig is om het professioneel
functioneren, intern en extern, van Vrouwenkoor Confetti Helmond mogelijk te
maken.
DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is om te voldoen
aan een wettelijke verplichting of als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt
gegeven.
FOTO’S
Tijdens onze optredens maken wij ter promotie van ons koor foto’s en
beeldopnames.
Indien u als koorlid daar bezwaar tegen hebt kunt u dat, met redenen omkleed,
kenbaar maken aan het bestuur via secretariaat@vrouwenkoorconfettihelmond.nl
Wij zullen daar dan in goed overleg een oplossing voor trachten te vinden.
NB foto’s en beeldmateriaal gemaakt anders dan van optredens zijn uitsluitend
voor de koorleden beschikbaar op het besloten deel van de website.
Wij streven er naar om geen toeschouwers herkenbaar in beeld te brengen.
Mocht u toch per ongeluk herkenbaar in beeld staan en hebt u hier bezwaar
tegen?
Neemt u dan contact met ons op via
secretariaat@vrouwenkoorconfettihelmond.nl
BEVEILIGING
Het bestuur van Vrouwenkoor Confetti Helmond is verantwoordelijk voor de
bescherming van uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en
organisatorische maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van
persoonsgegevens te voorkomen. Gegevens worden (digitaal) bewaard onder
beheer van het bestuur en de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren
of te laten verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Vrouwenkoor Confetti Helmond.
Bovendien hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt uw verzoek indienen bij secretariaat@vrouwenkoorconfettihelmond.nl
Wij nemen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling.
REAGEREN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door
Vrouwenkoor Confetti Helmond dan vragen wij u hierover direct contact met ons
op te nemen via secretariaat@vrouwenkoorconfettihelmond.nl

