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PRIVACYBELEID ZANGGROEP CHARM

Eenmalige identificatie
Nieuwe leden moeten zich eenmalig identificeren door het fysiek tonen van een ID-bewijs /
paspoort bij inlevering van hun papieren aanmeldingsformulier.
De vereniging vraagt, maakt en/of bewaart nooit kopieën van ID-bewijzen/paspoorten.
Welke persoonsgegevens
De vereniging vraagt nieuwe leden bij aanmelding om voor- en achternaam, adres, woonplaats,
telefoonnummer(s) en e-mailadres.
Doel
1. Voor- en achternaam, woonplaats en telefoonnummer(s) worden vermeld op een telefoonlijst.
Deze wordt verspreid onder de leden van de vereniging. Het doel hiervan is om de leden met elkaar
in contact te kunnen laten komen, in het geval van calamiteiten en voor het regelen van onderlinge
carpoolafspraken.
2. Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres worden
verzameld op een ledenlijst, die intern door de secretaris en penningmeester gebruikt wordt voor:
a. geanonimiseerde berichtgeving per e-mail door de secretaris (berichten aan de ledengroep en
maandelijkse nieuwsbrieven worden in bcc verstuurd, e- mailadressen zijn dan niet zichtbaar)
b. financiële administratie contributiegelden door de penningmeester
c. het kunnen bereiken van leden of hun familie bij vragen en calamiteiten
Beschikking over persoonsgegevens
De secretaris en de penningmeester beschikken over alle door u verstrekte persoonsgegevens.
Beheer persoonsgegevens
De secretaris van de vereniging beheert uw gegevens. Wijzigingen kunt u per e-mail doorgeven.
Bescherming van persoonsgegevens
De ledenlijst voor intern gebruik wordt als document op de PC van secretaris en penningmeester
bewaard en is beveiligd met een wachtwoord, dus niet te openen door onbevoegden. De PC’s zijn
beschermd met antivirusprogramma’s. In het geval beide PC’s crashen dienen de papieren
aanmeldingsformulieren als back-up. Deze worden door de secretaris bewaard op een voor derden
onbekende plek. De telefoonlijst is enkel bedoeld voor de leden. Ga als lid zorgvuldig en respectvol
met de gegevens om. Het is niet toegestaan de telefoonlijst te verspreiden aan derden.
Verspreiding en verkoop van persoonsgegevens
De vereniging verstrekt of verkoopt géén persoonsgegevens aan derden.
Inzagerecht – intrekken toestemming
U heeft altijd recht om de persoonsgegevens in te zien, die de vereniging van u heeft. Ook kunt u
uw toestemming m.b.t. vermelding op de telefoonlijst of mailinglijst wijzigen / intrekken.
U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@zanggroepcharm.nl .
Bewaartermijn persoonsgegevens
a. Bij beëindiging lidmaatschap worden uw gegevens binnen 1 maand van de telefoonlijst gehaald.
b. De gegevens op de interne ledenlijst blijven nog 1 jaar beschikbaar voor de secretaris en
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penningmeester, zodat zij nog contact met u kunnen opnemen over niet-afgehandelde zaken.
Na 1 jaar worden uw gegevens definitief verwijderd van de interne ledenlijst en wordt uw
papieren aanmeldingsformulier vernietigd.
c. Uw e-mailadres wordt 3 jaar bewaard met als doel u te kunnen uitnodigen voor concerten van
de vereniging. Na 3 jaar wordt uw e-mailadres definitief verwijderd van de mailinglijst.
Gebruik foto’s en voornamen voor PR
De vereniging treedt regelmatig op in openbare en in besloten kring. Bij optredens worden foto’s en
video’s gemaakt. Soms worden er foto’s gemaakt bij repetities, uitstapjes of in een fotostudio.
Door u aan te sluiten bij Zanggroep Charm, gaat u akkoord en geeft u toestemming, dat beeld- en
geluidsopnamen op verantwoorde wijze ter promotie van Zanggroep Charm, te allen tijde mogen
worden uitgevoerd.
Leden worden per stemgroep met hun voornaam op de website www.zanggroepcharm.nl vermeld.
De vereniging wil hiermee de persoonlijke en laagdrempelige sfeer binnen de vereniging naar
buiten uitdragen naar potentiële leden, opdrachtgevers en sponsoren. Voornamen van leden worden
niet gekoppeld aan foto’s /video’s.
Bestuur
Leden van het bestuur worden, wanneer zij een specifieke functie vervullen binnen het bestuur,
aangemeld bij de Kamer van Koophandel. Zij moeten hiervoor persoonsgegevens beschikbaar
stellen aan de KvK. Bestuursleden worden met voor- en achternaam op de website
www.zanggroepcharm.nl vermeld met als doel verifieerbaar te zijn voor sponsoren en
opdrachtgevers. Onderlinge correspondentie per e-mail door het bestuur over bestuurszaken wordt
niet in bcc gevoerd. Zo blijft duidelijk wie de verzender /ontvanger is en wie een reactie geeft.
Hiermee wil de vereniging voorkomen dat bestuursgevoelige informatie in verkeerde handen
terecht komt.
Datalek
Leden kunnen een datalek melden via info@zanggroepcharm.nl . De secretaris administreert de
melding en gaat het datalek binnen 72 uur dichten, eventueel met professionele hulp. Per incident
wordt bekeken of melding van het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) nodig is. Hierbij wordt door het bestuur van de vereniging
een afweging gemaakt of het datalek de privacy van de leden licht of zwaar heeft geschonden.

Ik heb kennis genomen van, en begrijp, het privacybeleid van Zanggroep Charm

ja/nee

Ik geef toestemming voor vermelding van mijn voor- en achternaam , woonplaats en
telefoonnummer(s) op de telefoonlijst voor leden

ja/nee

Bij nee: Ik geef toestemming minder gegevens op te nemen op de telefoonlijst; ik sta
vermelding van de volgende persoonsgegevens toe: ………………………………..
ja/nee
Voor akkoord getekend te ………….. d.d. .. - ..- …. :

Naam: ……………………………… Handtekening: …………………………….

2

