Privacy Policy Koor For Joy Stokkum
Opslaan Persoonsgegevens
Gewone persoonsgegevens leden
Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
Andere gewone persoonsgegevens:
datum aanvang lidmaatschap

persoonsgegevens sponsors
Bedrijfsnaam
Naam/ voorletters/ tussenvoegsel contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
website
Bankrekeningnummer

Verwerking Lidmaatschap gegevens
(N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, T = Telefoon, E = e-mailadres)
Persoonsgegevens: NAWTE + geboortedatum.
Overeenkomst:
Lidmaatschapsovereenkomst
Verwerkingen:
Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
Bijeenkomsten, aanvraag gemeentelijke subsidie, doorsturen uitnodigingen concerten
muziekverenigingen/of koren, informatie betreft Stokkum en omgeving
Verwerkt door:
Afdeling ledenadministratie, financiële administratie en afdeling communicatie.
Bewaartermijn:
Gedurende het lidmaatschap en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.
Verwerking sponsors gegevens
Persoonsgegevens: NAWTE
Overeenkomst:
schriftelijke overeenkomst, mondelinge overeenkomst
Verwerkingen:
administratie, finaciële administratie, uitnodigingen concerten, verdere verwerkingen zoals
overeengekomen bij schriftelijke/ mondelinge overeenkomst
Verwerkt door:
Afdeling administratie, financiële administratie en afdeling communicatie.
Bewaartermijn:
Gedurende overeenkomst en daarna maximaal 2 jaar in de boekhouding.
Leden foto’s op de website
Persoonsgegevens: Naam + foto.
Overeenkomst:
schriftelijke en mondelinge overeenkomst.
Verwerkingen:
foto’s op website en/of facebook.
Verwerkt door:
afdeling administratie, afdeling communicatie, afdeling pr
Direct marketing (alleen bellen of papier)
Persoonsgegevens: NAWTE.
Overeenkomst:
Geen overeenkomst nodig.
Verwerkingen:
Toesturen van (of bellen over) informatie over de vereniging
Verwerkt door:
Afdeling administratie / communicatie.
Bewaartermijn:
Gedurende de periode dat men lid is van de vereniging
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten waarin persoonsgegevens staan (lidmaatschap overeenkomst,
aanmeldingsformulier, etc.) naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze
hebben gekregen.
Wij als vereniging hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
In onze vereniging hebben alleen geautoriseerde personen, het dagelijks bestuur, toegang tot de persoonsgegevens
van de vereniging.
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
Wij als vereniging vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct marketing.
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

