Boekel, januari 2020
Privacybeleid Koor Alegria
Het bestuur van vereniging Koor Alegria, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68970897, geeft
hierna aan hoe zij omgaat met de persoonsgegevens in het kader van de privacy van de leden omdat
het bestuur hiervoor verantwoordelijk is. Er is geen functionaris voor de gegevensbescherming.
Bij aanmelding als lid worden de volgende gegevens gevraagd:
Naam, adres, telefoonnummer, emailadres, stemsoort.
Ook wordt gevraagd een foto aan te leveren.
Op het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid door het plaatsen van handtekeningen toestemming
tot het gebruiken van de gegevens op het afgeschermde deel van de website.
Deze aanmeldgegevens, alsook indien aangeleverd een foto, worden door de voorzitter geplaatst op
een middels wachtwoord afgeschermd deel van onze website www.kooralegria.nl Als personen
definitief lid worden krijgen zij dit wachtwoord. Tevens wordt dan verzocht om zorgvuldig met de
persoonsgegevens om te gaan en een eventueel datalek te melden bij het bestuur. De leden kunnen
ten allen tijde deze gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen door hiertoe een schriftelijk
verzoek in te dienen bij de secretaris.
De gegevens zoals aangeleverd op het aanmeldingsformulier worden door de secretaris digitaal
opgeslagen. De gebruikte computer is middels een antivirusprogramma beveiligd. De op het
aanmeldingsformulier gegeven toestemmingen kunnen ten allen tijde weer worden ingetrokken.
Het bestand waarin de gegevens van alle leden zijn verzameld, wordt door de secretaris met
wachtwoordbeveiliging digitaal opgeslagen.
De digitaal opgeslagen gegevens gebruikt het bestuur om met leden te communiceren en hen
informatie te verstrekken; voor de leden onderling zijn de gegevens nodig om contact te kunnen
leggen/onderhouden met elkaar.
De bewaartermijn: De aanmeldgegevens en de door het koorlid verstrekte foto (dus de gegevens die
op het beveiligde deel van de website staan) worden bewaard tot maximaal zes maanden na de
einddatum van het lidmaatschap bij Koor Alegria.
De bankgegevens zijn bekend bij de penningmeester indien er contributiegeld via de bank is
overgemaakt. De bankafschriften worden via toegang tot internetbankieren zichtbaar voor de
penningmeester. Ook de voorzitter heeft de mogelijkheid van toegang tot de bankgegevens voor het
geval de penningmeester niet beschikbaar is.
De betalingsgegevens blijven gedurende minstens zeven jaar bewaard in de financiële administratie.

Onder het onderwerp Organisatie op de website worden de personen vermeld die een taak hebben
binnen de vereniging. Zij hebben toestemming verleend voor het vermelden van hun naam en
eventueel voor vermelding van contactgegevens en foto.
Van de Vrienden van Koor Alegria worden naam en contactgegevens (emailadres òf postadres)
verzameld in een bestand en opgeslagen met wachtwoord beveiligd. Gegevens vragen we om onze
vrienden te kunnen benaderen.
De gegevens van de leden van de vereniging worden niet gedeeld met derden.
Datalek: Mocht er ondanks zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens sprake zijn van een datalek
dan moet het bestuur van Koor Alegria dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de
leden.
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. In dat geval zullen de leden hierover worden geïnformeerd.
Contactgegevens Koor Alegria:
Emailadres info@kooralegria.nl
of via de voorzitter (zie nadere gegevens bij Organisatie op de website).

