
Privacyverklaring Gemengde Zangvereniging Vriendschap 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken. De Gemengde Zangvereniging Vriendschap – hierna 

Vriendschap - verwerkt de volgende persoonsgegevens van de leden: naam, adresgegevens, 

mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, stemsoort, datum ingang lidmaatschap en (pas)foto. 

En van de donateurs en sponsoren: (bedrijfs-)naam, adresgegevens en eventueel mailadres. Er 

worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt. 

Verwerkingstermijn persoonsgegevens. Vriendschap verwerkt persoonsgegevens van leden en/of 

donateurs/sponsoren tot 5 jaar na beëindiging van lidmaatschap of donateurschap/sponsoring. Dit  

om hen nog eenmaal te kunnen attenderen op de bijzondere concerten of zangprojecten die we eens 

per twee jaar organiseren.  

Delen van persoonsgegevens met derden.  Vriendschap verstrekt geen persoonsgegevens aan 

derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Vriendschap gebruikt geen cookies of 

vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, 

te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor een 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens door Vriendschap. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Vriendschap neemt de bescherming van uw gegevens serieus 

en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle digitale bestanden zijn opgeslagen 

op computers van de bestuursleden en de dirigent, die beveiligd zijn met een wachtwoord en een 

anti-virusprogramma. De ledenlijst is toegankelijk voor de leden en beveiligd met een wachtwoord, 

dat eenmaal poer jaar wordt gewijzigd. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Vriendschap 

verwerkt persoonsgegevens van leden en/of donateurs/sponsors, omdat die noodzakelijk zijn voor 

de ledenadministratie en het koor. Deze gegevens worden gebruikt om de koorleden te infomeren 

over allerlei zaken, zoals muziek, repetities, concerten, verjaardagen, jubilea, contributie, e.d. En 

donateurs/sponsoren voor het verzenden van nieuwsbrief, uitnodigingen voor concerten en innen 

van donaties/sponsorgelden. De grondslag hiervoor is ter uitvoering van een overeenkomst.  

Vriendschap verwerkt foto’s en/of opnames van concerten en andere speciale gelegenheden, die 

worden gedeeld op de website met de koorleden en verder alleen worden gebruikt voor PR-

doeleinden, zoals een artikel in een krant of de nieuwsbrief. Dit is noodzakelijk om het voortbestaan, 

imago en continuïteit van Vriendschap te waarborgen. Uiteraard wordt er met zorgvuldigheid foto’s 

en/of opnemen geselecteerd, zodat leden niet geconfronteerd worden met eventuele schadelijke 

gevolgen. De grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van ons koor. 

 

Daarnaast verwerken wij een (pas)foto van elk lid, die wordt gebruikt voor de samenstelling van het 

smoelenboek. Dit is voor het oefenen naar een uitvoering toe met tijdelijk projectzangers 

noodzakelijk om elkaar snel beter te leren kennen. Het smoelenboek is opgenomen op de 

ledenpagina van de website, waar ook de samengestelde ledenlijst op staat. Deze lijst wordt 2x per 



jaar bijgewerkt en is alleen toegankelijk via een wachtwoord. Het wachtwoord wordt 1x per jaar 

vernieuwd en alleen ter beschikking gesteld aan de leden. Het verwerken van de (pas)foto vindt 

alleen plaats met expliciete, schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan ten alle tijde 

mondeling of schriftelijk worden ingetrokken, waarna de (pas)foto wordt verwijderd. 

Vriendschap verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien 

zij daartoe wettelijk verplicht is. 

Verantwoordelijkheid verwerking. Het bestuur van Vriendschap is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven. Als u de indruk heeft dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn. of er aanwijzingen zijn van misbruik, of u uw rechten als 

betrokkene wilt uitoefenen, neem dan contact op met een van de bestuursleden via 

info@zangverenigingvriendschap.nl.  

 

mailto:info@zangverenigingvriendschap.nl

