VERKLARING TOESTEMMING GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
CHRISTELIJK MANNENKOOR ALBLASSERWAARD

Beste zanger,
Je zult wellicht de afgelopen weken wat meegekregen hebben van de nieuwe wet die op 25-05-2018
in Europa van kracht is, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat
er daarbij om dat de persoonlijke gegevens die jij verstrekt aan derden daar in goede handen zijn.
Ook wij als Christelijk Mannenkoor Alblasserwaard willen in deze verklaring nadere toelichting
geven op de gegevens die wij van je in handen hebben en hoe wij daarmee omgaan.
We verwerken navolgende persoonsgegevens van je:
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- geboortedatum;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- bankgegevens;
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- om facturen naar je te verzenden;
- om je te informeren over de avonden en uitvoeringen;
- om met je mee te kunnen leven met eventueel bijzondere gebeurtenissen.
Foto’s
Van ons als koor worden er foto’s gemaakt tijdens uitvoeringen, repetities of bijzondere avonden.
Deze foto’s worden eventueel op onze website of op Facebook geplaatst.
Bewaartermijn
Wanneer je je lidmaatschap opzegt bewaren we je gegevens nog één jaar aangezien het voor kan
komen dat we je gegevens in een enkel geval toch nog nodig hebben. Daarnaast is het voor het
geval dat je binnen een jaar toch nog terugkeert als lid.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Alle gegevens zijn dan ook digitaal
opgeborgen binnen een Google-account met wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen beschikbaar
voor de leden van het bestuur. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn dan
kan je dit bij ons aangeven en zullen we er alles aan doen om dit voor je te veranderen.
Jouw rechten
Wanneer je meer duidelijkheid wilt krijgen over je gegevens of gegevens wil laten wijzigen of
verwijderen kan je dat altijd bij ons aangeven.

Toestemming
We vragen je toestemming om van eerder genoemde gegevens gebruik te maken, aangezien we dit
nodig hebben om als koor goed te kunnen functioneren. Als je vragen hebt over wat hierboven
wordt genoemd kan je dat altijd bij ons als bestuur aangeven.
Wanneer wij geen verdere reactie krijgen op deze verklaring gaan wij ervan uit dat je de inhoud begrijpt en
geef je toestemming om de genoemde persoonlijke gegevens te gebruiken voor bovengenoemde doeleinden.
Deze toestemming kan je op ieder moment weer intrekken.
Met vriendelijke groet,
Christelijk Mannenkoor Alblasserwaard

