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Privacyverklaring

Stichting Volume, gevestigd aan Paardenkamp 32 te Koog aan de Zaan, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Stichting Volume verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Geboortedatum
Lidmaatschap van desbetreffende ko(o)r(en)
Contactpersoon
Foto (zowel individueel als per koor)
Datum aanvang lidmaatschap
Datum beëindiging lidmaatschap

Voor onze interne financiële administratie worden hieraan toegevoegd:
•
•
•

Banknummer
Recht op contributiekorting (partners en/of 2e koor en/of Zoetermeerpas)
Maandelijks betaalde bedrag en datum van betaling contributie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting Volume verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•
•
•
•
•
•
•

Verzenden van informatie en/of nieuws van het koor of de organisatie
Contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 		
voeren of wijzigingen van diensten en producten door te geven
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Om contactpersonen bij noodgevallen te kunnen waarschuwen
Het afhandelen van de betaling
Om alle koorleden van jouw desbetreffende koor van een interne adressenlijst te voorzien,
eventueel met een foto (Smoelenboek)
Om foto’s van de koren op de site te publiceren en aan opdrachtgevers van een uitvoering
of optreden te leveren voor reclamedoeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting Volume bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Na beëindiging van het lidmaatschap hanteren we voor persoonsgegevens een bewaartermijn van
maximaal 1 jaar. Dit om de financiële zaken aan het eind van het jaar juist af te kunnen handelen.
Hierna verdwijnen de gegevens in een archief. Hieruit nodigen we soms ook oud-leden uit voor
een dagje uit met het koor of voor een bijzonder optreden.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Volume verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van de gegevens. Stichting Volume blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Stichting Volume.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van jouw
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze
gegevensbeheerders Els de Jong of Frans van Kerkhoven via (volume@live.nl of fransvolume@
outlook.com)
Stichting Volume wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Volume neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan met onder andere behulp van wachtwoorden op de digitale
bestanden. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze gegevensbeheerders via volume@live.nl of
fransvolume@outlook.com.

Akkoordverklaring:
•
Door ondertekening van de akkoordverklaring ga je akkoord met de manier waarop wij jouw
gegevens in overeenstemming met het privacybeleid verwerken.
•
Je geeft toestemming voor het publiceren van foto’s / groepsfoto’s van koren • Je geeft
toestemming om alle koorleden van jouw koor van een interne adressenlijst te voorzien, eventueel
met foto (Smoelenboek)
Bij bezwaren van voornoemde zaken kan je dit aangeven in de kolom “Opmerkingen”

