PRIVACY POLICY
Het koor De Kamper Koggezangers hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Het koor De Kamper Koggezangers houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.
Als De Kamper Koggezangers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden.
Persoonsgegevens van leden worden door De Kamper Koggezangers verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden
- Uitnodigingen voor vergadering en activiteiten van De Kamper Koggezangers
- Het inschrijven voor een activiteit van De Kamper Koggezangers
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen we de volgende persoonsgegevens vragen
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Geboorte datum
- Telefoonnummer
- Email adres
Uw persoonsgegevens worden door De Kamper Koggezangers opgeslagen ten behoeve
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.
Secretaris Kamper Koggezangers
Naam:

TOESTEMMING VERKLARING

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag
informeren over de vereniging, kooractiviteiten en dergelijke.
Ook kunnen we foto’s en filmpjes van u op INTERNET, APPS, SOCIAL
MEDIA en WEBSITE plaatsen.

Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens
hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik (NAAM): ……………………………………………………………
De Kamper Koggezangers toestemming om gegevens over mij te
verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hier onder aangekruiste
gegevensverwerkingen:

□ Publiceren van bijvoorbeeld tekst, foto’s en/of filmpjes van mij op
INTERNET, APP, SOCIAL MEDIA, WEBSITE.
□ Het beschikbaar stellen van mijn naam, adres, e-mailadres,
geboortedatum en telefoonnummer op een A4-formulier aan alle leden
zodat ik te bereiken ben.
□ Mijn foto/beeltenis opnemen op een GROEPSFOTO
□ Mijn foto/beeltenis opnemen op de WEBSITE
□ Mijn foto/beeltenis opnemen op een FLYER
□ Mij gedurende 10 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te
benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Datum/handtekening:
Datum ………………………

Handtekening ……………………………………

