Privacy Statement
Het (bestuur van het) Bouwkundekoor vindt de bescherming van persoonsgegevens
van haar leden en van de bezoekers van de website belangrijk. Persoonsgegevens
worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het
Bouwkundekoor houdt zich aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming
persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het bestuur van het
Bouwkundekoor, gevestigd te Deventer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Bouwkundekoor verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze
vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Voor- en achternaam en mailadres en ja/nee lid van kleine koor.
2. adres, woonplaats, telefoonnummer thuis en telefoonnummer mobiel
3. geboortedatum, stemsoort en beginjaar lidmaatschap

Met welk doel en op basis van welke grondslag?
Het bestuur van het Bouwkundekoor maakt het mede mogelijk dat leden wekelijks
zangnummers repeteren en daarmee regelmatig optreden. De kosten die hiermee,
en met het functioneren van der vereniging, gemoeid zijn worden voor een groot
deel bekostigd uit de financiële bijdragen van de leden.
Het Bouwkundekoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het sturen van facturen en afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taken te kunnen
uitvoeren
U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten.

Het Bouwkundekoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het bestuur van het Bouwkundekoor neemt geen besluiten op basis van
geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen.

Bewaartermijn
Het bestuur van het Bouwkundekoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is, op basis van wettelijke en statutaire eisen, om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor persoonsgegevens als Naam,
Adres, Woonplaats (NAW) en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het bestuur van het Bouwkundekoor deelt geen persoonsgegevens met derden
tenzij dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen van persoonsgegevens
Het bestuur van het Bouwkundekoor heeft passende maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid
nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de
tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de
gegevens.

Inzage en correctie
Als lid heeft u het recht om de over u bewaarde gegevens in te zien en waar nodig te
corrigeren.

Gebruik van cookies
De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Bezoek website
Op de website van het Bouwkundekoor worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Hiervoor wordt gebruikt
gemaakt van Google Analytics. De website is zo ingesteld dat de IP-adresgegevens
door Google geanonimiseerd worden.
Het Bouwkundekoor heeft Google geen toestemming gegeven om via de website
verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De gegevens over
het bezoek aan de website worden na 14 maanden verwijderd.
Het Bouwkundekoor heeft haar website beveiligd met een SSL-verbinding. Als u via
de website contact opneemt met het Bouwkundekoor, worden uw gegevens via deze
beveiligde verbinding verstuurd. De inhoud van een bericht, via de website
verstuurd, kan echter niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending
hiervan geschiedt op eigen risico.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan contact op.

