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Privacyverklaring   
 
Vereniging Koor Gemengde Noten, hierna te noemen ‘de Vereniging’, gevestigd te Woudenberg, 
KVK-inschrijving nummer 53827252, hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we transparant en duidelijk zijn over hoe wij 
omgaan met persoonsgegevens van onze leden.  
 
De Vereniging doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat de Vereniging in ieder geval:  
 

1. Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring 

2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

3. Om uw uitdrukkelijke toestemming vraagt als deze nodig is voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Bij het afsluiten van nieuwe lidmaatschappen vragen we of we groeps- 
en/of individuele foto’s mogen maken en gebruiken voor de website van De Vereniging, voor 
de Facebookpagina, voor de informatieve Whatsapp-groep van De Vereniging, voor de 
Ledennieuwsbrief en/of voor krantenartikelen over activiteiten van De Vereniging; 

4. Bij het afsluiten van nieuwe lidmaatschappen vragen om uw uitdrukkelijke toestemming om 
de ledenlijst (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en verjaardag (dag en 
maand)) onderling met de leden te delen.  

5. Aan de huidige leden (tot mei 2018) is expliciet gevraagd of zij met bovenstaande regels 3 en 
4 akkoord gaan, zij hebben daarvoor getekend; 

6. Passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

7. Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

8. Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze 
respecteert.  
 

Als Vereniging Gemengde Noten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Hieronder volgt een opsomming met welk doel De Vereniging welke 
persoonsgegevens van u verzamelt, hoe lang deze bewaard worden en wie deze persoonsgegevens 
eventueel van ons ontvangen.  
 
 
Doeleinden: 

I. Administratieve doeleinden, inclusief het kunnen sturen van een factuur.  
II. Communicatie-doeleinden: het versturen van informatie naar leden over de Vereniging, 

haar activiteiten en/of andere activiteiten op zanggebied (hierin staan nooit commerciële 
boodschappen van derden). Ingezette middelen hiervoor zijn de website, de 
ledennieuwsbrief en de informatieve Whatsapp groep voor leden. 
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III. Communicatie-doeleinden: het versturen van informatie over de Vereniging of het 
bekend maken van haar optredens en andere activiteiten, naar niet-leden. Ingezette 
middelen hiervoor zijn de website, de Facebookpagina en persberichten die naar lokale 
en/of regionale media worden verstuurd. 
 

 
Grondslag en persoonsgegevens 
De grondslag voor deze persoonsgegevens bij deze 2 doeleinden, is het uitvoering kunnen geven aan 
het lidmaatschap. De Vereniging verzamelt: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, verjaardag (dag en maand), stemsoort en de interesse in 
een functie binnen de Vereniging.  
 
Bewaartermijn 
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor  
deze zijn verstrekt , dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn van de gegevens is 
gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor 
maximaal 1 jaar.  
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft, kan de Vereniging aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dat is in de beschreven 
doeleinden (I en II) niet het geval. Als daar in de toekomst alsnog sprake van zou zijn, dan geeft de 
Vereniging nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is 
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt de Vereniging daarin uiteraard de nodige 
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw 
verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan 
is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming 
voor geeft.  
 
Binnen de EU  
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  
 
Beveiliging persoonsgegevens  
Vereniging Gemengde Noten treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen 
tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat 
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de 
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd 
worden. De Vereniging maakt backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 
incidenten. De bestuursleden en ledenadministratie zijn geïnformeerd over het belang van de 
bescherming van persoonsgegevens.  
 
Minderjarigen  
Indien u zich als minderjarige als lid wenst te registreren, dan dient u hiertoe expliciete toestemming 
van uw ouder of voogd te overleggen.  
 
Links naar andere websites  
De website www.gemengdenoten.nl kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring 
is alleen van toepassing op de website van Vereniging Gemengde Noten. Andere websites kunnen 
hun eigen privacybeleid hanteren. Vereniging Gemengde Noten raadt u aan om voor het gebruik van 
andere websites, altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 
 

http://www.gemengdenoten.nl/
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Wijziging van het privacy beleid  
Vereniging Gemengde Noten past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te 
houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden 
gepubliceerd. Vereniging Gemengde Noten raadt aan om de Privacyverklaring regelmatig te 
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen wordt u per e-mail geïnformeerd. 
 
 
Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u  
verstrekte gegevens door de Vereniging te laten overdragen aan uzelf. De Vereniging kan u vragen 
om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw 
persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,  
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  
 
Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover  
direct contact met ons op te nemen. Komt de Vereniging er samen met u niet uit, dan vinden wij dit 
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  
 
Vragen 
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen of opmerkingen heeft, 
neem dan gerust contact met ons op.  
 
Contactgegevens  
Vereniging Koor Gemengde Noten 
Zanglocatie: Frans Halslaan 6, 3931 LJ Woudenberg 

Ledenadministratie: p/a Nijverheidsweg 8a, 3931 CX, Woudenberg 
Website: http://gemengdenoten.nl/contact/   
E-mail: bestuur@gemengdenoten.nl 
 
 

http://gemengdenoten.nl/contact/
mailto:bestuur@gemengdenoten.nl

