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ALGEMEEN 

Als gevolg van Europese regelgeving moeten, sinds 25 mei 2018, organisaties die met 

persoonsgegevens werken voldoen aan de nieuwe privacy verordening (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, kortweg AVG). Dit geldt ook voor verenigingen. Verenigingen verwerken immers 

persoonsgegevens van de leden en van bijvoorbeeld vrijwilligers, sponsoren en donateurs. Ook een 

vereniging zoals het Nulands Gemengd Koor moet daarom voldoen aan de verplichtingen die de AVG 

voorschrijft zoals het aanleggen en bijhouden van een verwerkingsregister en het informeren van 

betrokkenen over de verwerking van hun gegevens, het voeren van een goed 

informatiebeveiligingsbeleid en het bijhouden en melden van datalekken.  

 

PRIVACYVERKLARING 

Het Nulands Gemengd Koor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

genoemd in deze privacyverklaring. Voor vragen over deze privacyverklaring kan men contact opnemen 

met het bestuur via: hetNGK@gmail.com. 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Het Nulands Gemengd Koor verwerkt de persoonsgegevens van actieve leden,  ereleden, leden van 

verdiensten, buitengewone leden, dirigent(e) en pianist(e)) van het koor, maar ook van leden en 

vrijwilligers van verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld commissies binnen onze vereniging. Dit 

kunnen ook mensen zijn die op projectbasis aan onze activiteiten deelnemen of mensen die interesse 

tonen  in een lidmaatschap of ooit lid zijn geweest of mensen die in welke vorm dan ook onze vereniging 

steunen (donateurs, sponsoren enz.). 

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

• voor- en achternaam 

• adresgegevens 

• telefoonnummer (vast nummer en/of 06-nummer) 

• geboortedatum 

• e-mailadres 

• bankrekeningnummer 

• activiteiten op onze website 

 

WAARVOOR WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT? 

Om de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt: 

• op de juiste wijze in te schrijven als lid 

• om contact met hen te kunnen opnemen 

• om hen van informatie te kunnen voorzien (o.a. Nieuwsbrief) 

• voor het innen van de contributie 

• voor het aangaan/uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en andere) overeenkomsten 

• voor het organiseren van activiteiten 

• voor het aanmelden bij de muziekbond 

• ter ondersteuning van de administratie rondom contributie, subsidieaanvraag enz. 
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FOTO’S EN VIDEO’S 

Bij veel van onze activiteiten worden foto’s en video’s gemaakt voor bijvoorbeeld onze website, het 

archief, maar ook als een blijvende herinnering voor de leden. Beeldmateriaal heeft binnen de verwerking 

van persoonsgegevens een bijzondere positie en om die reden wordt aan alle betrokkenen bij aanmelding 

schriftelijke toestemming gevraagd om dit materiaal te mogen verwerken. Bij bezwaar tegen publicatie 

kan dit schriftelijk of digitaal doorgegeven worden bij het bestuur via hetNGK@gmail.com. 

 

OMGANG MET DE PERSOONSGEGEVENS EN FOTO’S EN VIDEO’S 

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en zullen niet langer worden verwerkt dan voor 

normaal gebruik binnen de vereniging nodig is. Wij gebruiken de gegevens enkel voor de in deze 

privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische 

maatregelen treffen om de  gegevens te beveiligen. 

 

TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS 

Enkel de leden van het bestuur hebben toegang tot de gegevens en zij kunnen ook wijzigingen 

doorvoeren. 

 

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Een deel van de gegevens over het lidmaatschap wordt na beëindiging van het lidmaatschap bewaard 

om statistische reden en om het mogelijk te maken om oud-leden en relaties te informeren over 

bijzondere activiteiten zoals jubilea of een reünie. 

 

Het gaat in dit geval om de volgende gegevens: 

• voor- en achternaam 

• adresgegevens 

• telefoonnummer / mobiel nummer 

• e-mailadres 

 

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 

van bepaalde activiteiten zoals uitwisselingsconcerten e.d. 

 

REGELS DIE GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Nulands Gemengd Koor gebonden aan de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving. 

 

RECHTEN 

De personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht: 

• op informatie, inzage, wijziging of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens  

• om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens  

• op gegevensoverdraagbaarheid (dit is het recht om zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen en  

te hergebruiken voor andere diensten). 
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BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS 

Het Nulands Gemengd Koor gaat nauwgezet en gewetensvol om met de persoonsgegevens en foto’s en 

video’s en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens (bijvoorbeeld: gezondheids- strafrechtelijke of 

etnische gegevens) waarvan de verwerking normaal niet is toegestaan. Deze gegevens worden door ons 

in principe dan ook niet verwerkt. Wij verwerken deze gegevens enkel als we dat moeten op basis van 

de wet en enkel met toestemming van de betrokkene(n) of als de persoon/personen dat zelf aan ons 

vraagt/vragen. 

 

VRAGEN OF KLACHTEN 

Voor vragen of klachten over deze verklaring of de verwerking van de persoonsgegevens kan men altijd 

terecht bij het bestuur van onze vereniging via hetNGK@gmail.com. Daarnaast heeft iedereen altijd het 

recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit 

op het gebied van privacybescherming.  

 

WIJZIGINGEN 

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij adviseren betrokkenen 

daarom om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen, zodat men van de wijzigingen op de 

hoogte blijft.  

 

Nuland, 09-01-2022 
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