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Privacyverklaring Culemborgs Kamerkoor – oktober 2019 

 

1.Inleiding 

Het Culemborgs Kamerkoor, verder te noemen CKK,  is een vereniging met betalende leden. De 

doelstellingen van het kamerkoor liggen vast in de statuten van de vereniging en het huishoudelijk 

reglement. Als Kamerkoor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In 

deze Privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

de verwerking van persoonsgegevens van leden; oud leden en belangstellenden. Deze verwerking 

kent ofwel een wettelijke grondslag ofwel vloeien voort uit statuten en huishoudelijk reglement. We 

houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wijze waarop we 

daaraan invulling geven is opgenomen in deze privacyverklaring. Indien u na het doornemen van ons 

Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen 

kan dit via de secretaris van de vereniging. Deze privacyverklaring is vastgesteld in de ALV van 10 

oktober 2019 en wordt gepubliceerd op het openbare deel van de website. Nieuwe leden van de 

vereniging wordt op het bestaan van deze verklaring gewezen bij aanvang van het lidmaatschap.  

 

2. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden 

Het lidmaatschap van de vereniging vangt aan nadat een stemtest met positief gevolg is afgelegd 

voor de dirigent en een vertegenwoordiging van het bestuur. Deze procedure is vastgelegd in de 

statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Om invulling te geven aan de 

verenigingsdoelstelling voert het CKK een leden- en contributieadministratie. In die administratie 

worden persoonsgegevens verwerkt met de navolgende doelstellingen:  

- Het informeren van de leden over de activiteiten van de vereniging 

- Het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen de leden 

- Het innen van de door leden verschuldigde contributie 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) registreert het CKK de volgende persoonsgegevens van zijn 

leden in de leden- en contributieadministratie: 

- Naam 

- Adres 

- Woonplaats 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Geslacht 

- IBAN nummer 

- Stemsoort 

- Ingangsdatum van het lidmaatschap 

 

In de financiële administratie worden de volgende gegevens verwerkt: 

- Naam 

- IBAN nummer 

 

Bovenstaande persoonsgegevens worden door het CKK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap 

wordt een aantal gegevens opgenomen in de administratie oud-leden. Gegevens blijven vastgelegd in 

de financiële administratie. Deze administratie wordt maximaal zeven boekjaren bewaard.  

Om de onderlinge communicatie tussen leden te bevorderen wordt periodiek door het bestuur een 

ledenlijst aan alle leden verstrekt. In de ledenlijst zijn opgenomen: 
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- Naam 

- Adres 

- Woonplaats 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Stemsoort 

- Ingangsdatum van het lidmaatschap 

 

3. Verwerking van persoonsgegevens van oudleden, en belangstellenden 

Oud-leden en belangstellenden ontvangen periodiek uitnodigingen voor het bijwonen van concerten 

en/of door de vereniging georganiseerde activiteiten. Indien oud-leden en belangstellenden geen prijs 

(meer) stellen op deze uitnodigingen kunnen zij dit kenbaar maken aan de secretaris van het 

kamerkoor. Hun gegevens worden dan uit de bestanden verwijderd. In elke aan oud-leden en 

belangstellenden gerichte mail worden zij op deze mogelijkheid gewezen.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) registreert CKK de volgende persoonsgegevens van oud-leden 

en belangstellenden: 

- Naam 

- Adres 

- Woonplaats 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

 

4. Donateurs van de vereniging 

De donateurs van de vereniging worden geregistreerd in het donateursregister. Daarin worden de 

volgende gegevens opgenomen.  

- Naam 

- Adres 

- Woonplaats 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Geslacht 

- IBAN nummer 

- Ingangsdatum van het donateurschap 

Donateurs blijven geregistreerd in het register vanaf het moment dat zij bij het bestuur hebben 

aangegeven als zodanig te willen optreden. Zij worden uit het register verwijderd direct nadat zij dit 

bij het bestuur kenbaar hebben gemaakt ofwel twee jaar nadat van de donateur geen bijdrage meer 

is verkregen. 

 

Donateurs ontvangen periodiek uitnodigingen voor het bijwonen van concerten en/of door de 

vereniging georganiseerde activiteiten. Zodra donateurs aangeven geen prijs te stellen op deze 

uitnodigingen maken zij dit kenbaar aan de secretaris van het kamerkoor. In elke aan donateurs 

gerichte mail worden zij op deze mogelijkheid gewezen.  

 

In de financiële administratie worden de volgende gegevens van donateurs verwerkt: 

- Naam 

- IBAN nummer 

 

Gegevens blijven vastgelegd in de financiële administratie. Deze administratie wordt maximaal zeven 

boekjaren bewaard 
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5. Beeldmateriaal 

Voor het koor als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ 

heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek. Deze foto’s kunnen 

worden gebruikt op de website, social media of in andere nieuwsmedia. 

Het is praktisch vrijwel niet haalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel koorlid schriftelijke 

toestemming voor het gebruiken van foto’s  te verkrijgen. Omdat het groepsfoto’s betreft, weegt het 

collectieve belang van het koor om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij 

zwaarder dan het individuele privacybelang van een koorlid. Leden hebben hiermee ingestemd in de 

algemene ledenvergadering waarin dit privacyreglement is vastgesteld. Nieuwe leden wordt gewezen 

op deze bepaling bij aanvang van het lidmaatschap. Een individueel koorlid heeft altijd recht op het 

maken van bezwaar tegen een publicatie waarop hij/zij herkenbaar is.  

 

6. Verstrekking aan derden 

De gegevens die aan de vereniging ter beschikking worden gesteld kunnen aan derde partijen worden 

verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden ofwel 

wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval sluit de vereniging met de betreffende partij een 

verwerkersovereenkomst af waarin waarborgen zijn overeengekomen voor een zorgvuldige omgang 

met persoonsgegevens. Het overzicht van de verwerkersovereenkomsten berust bij de secretaris van 

de vereniging en kan te allen tijde door leden, oud leden, belangstellenden en donateurs worden 

ingezien mits zij daarbij een redelijk belang hebben ofwel aanspraak maken op de rechten die 

voortvloeien uit de AVG. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen 

(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, 

verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

7. Beveiliging van persoonsgegevens 

De financiële administratie (inclusief de contributieadministratie) berust bij de penningmeester van de 

vereniging. De ledenadministratie en de administratie van oud-leden, belangstellenden en donateurs 

berust bij de secretaris van de vereniging. Het kamerkoor heeft met hen afspraken over de wijze 

waarop zij de betreffende administraties beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het betreft 

afspraken over regelmatige back-up en toegangsbeveiliging. Deze afspraken worden jaarlijks door de 

kascontrolecommissie van de vereniging getoetst.  

 

8. Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die  

wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het 

recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u 

direct aan een andere partij.  

 

9. Klachten 

Betrokkenen kunnen bij het bestuur van de vereniging een klacht indienen over de verwerking van 

persoonsgegevens. Het bestuur zal in overleg treden en gezamenlijk een oplossing zoeken. 

Betrokkenen hebben altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming). 

 

10. Vragen 

Vragen over of opmerkingen naar aanleiding van deze Privacyverklaring kunnen gestuurd worden naar 

de secretaris van de vereniging. 
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11. Contactgegevens 

Secretaris CKK: Info@Culemborgskamerkoor.nl 

 

 

 

Bijlage: Tekst in brieven aan oud-leden, donateurs, belangstellenden 

Het CKK is als vereniging gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden 

een register bij van oud-leden, donateurs en belangstellenden en verwerken daarin uw Naam, Adres, 

Woonplaats en Emailadres. U ontvangt van de vereniging uitnodigingen voor concerten en andere 

evenementen.  

Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van deze uitingen ofwel bezwaar heeft tegen de 

registratie van uw gegevens kunt u dit aan ons melden via Info@Culemborgskamerkoor.nl. Wij 

verwijderen uw gegevens dan per omgaande uit deze registratie.  

 

Info@Culemborgskamerkoor.nl
file://///NAS_MILLSITE/Maarten/Documents/CKK/CKK%20Bestuur/CKK%202019/AVG/Info@Culemborgskamerkoor.nl

