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Inleiding:
Verenigingen, clubs, koren zijn sinds eind mei ook gebonden aan de AVG. AVG staat voor de
nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het
privacyreglement geeft Vocal Tour informatie hoe om te gaan met persoonsgegevens.

Reglement:
Het lidmaatschap van het koor houdt in dat je toestemming geeft dat volgende gegevens
geregistreerd worden:
-

Naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres
Stemsoort
Functie binnen vereniging
Soort lidmaatschap (indien van toepassing)
Beschikbaarheid voor activiteiten of deelname aan optredens of cursus binnen de
activiteiten van Vocal Tour.

Deze gegevens worden, indien functioneel, verwerkt alleen voor de volgende doeleinden:
-

Voor activiteiten van Vocal Tour zoals omschreven in onze doelstelling,
Andere dan de hierboven bedoelde gebruikelijke activiteiten als die door de
ledenvergadering zijn goedgekeurd,
Het verzenden van informatie aan de leden of begunstigers,
Het bekend maken van informatie op de eigen website over leden of begunstigers en
activiteiten van Vocal Tour,
Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van Vocal Tour,
Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften (inclusief het in handen
van derden stellen van vorderingen),
Andere activiteiten van intern beheer,
Het behandelen van geschillen,
Het doen uitoefenen van kascontrole (accountantscontrole).

Gegevens mogen, indien noodzakelijk, alleen worden verstrekt aan:
-

-

Leden of begunstigers
Degenen, inclusief derden, die belast zijn met hierboven beschreven doeleinden, of
leiding geven aan de hierboven beschreven doeleinden, of noodzakelijk zijn betrokken
bij de hierboven beschreven doeleinden.
Anderen, indien het lid of de begunstiger zijn ondubbelzinnige toestemming heeft
verleend voor de gegevensverwerking , of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor
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de nakoming van een wettelijke plicht door de vereniging, of de gegevensverwerking
noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van het lid of de begunstiger (bijv. Een
dringende medische noodzaak), of de gegevens verder worden verwerkt voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde is dat Vocal
Tour ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden worden
verwerkt.

Voor de website gelden de volgende aanvullende regels:
-

-

Het bestuur draagt zorg voor een adequate beveiliging van de website, alsmede voor
een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door
zoekmachines.
De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer betrokkene of
diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Rechten Vocal Tourleden:
Elk koorlid of betrokkene heeft recht op inzage, recht op rectificatie, recht om te worden
vergeten, recht op beperking van de werking, kennisgevingsplicht, recht op
overdraagbaarheid van gegevens.

Datalek:
We spreken van een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens of datalek als persoonsgegevens in
handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Ook het
onrechtmatig verwerken van gegevens valt hieronder. Een datalek kan ontstaan door
uitgelekte computerbestanden, gestolen geprinte lijst met persoonsgegevens, verloren
laptops, email verzonden naar verkeerde adressen etc.
Een ieder lid kan datalekken helpen voorkomen door afdoende beveiliging van gegevens, het
zorgvuldig bewaren van gegevens zoals papieren lijsten, het zo min mogelijk verzamelen van
persoonsgegevens en het verwijderen van gegevens als zij niet meer nodig zijn.

Persoonsgegevens mogen alleen opgeslagen op Google drive en One drive, niet in iCloud van
apple. Gmail en Outlouk mag je gebruiken om persoonsgegevens te versturen. (dit heeft te
maken met het feit dat gegevens in de EU moeten blijven en Amerikaanse bedrijven niet
allemaal akkoord zijn gegaan met de AVG).
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