Privacyreglement
Gemengd Koor Polyhymnia
Datum: februari 2019
Dit privacyreglement is van toepassing
op alle persoonsgegevens die het
bestuur van Gemengd koor Polyhymnia
verwerkt van haar leden of andere
geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van Gemengd koor Polyhymnia, of om een andere reden
persoonsgegevens verstrekt aan Gemengd koor Polyhymnia, geef je uitdrukkelijk
toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacyreglement te verwerken.
Wij adviseren je om het privacyreglement goed door te lezen en het te bewaren voor
je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is het bestuur van
Gemengd koor Polyhymnia, met als vestigingsadres het adres van haar secretaris:
Kruisakker 34 , 5491AT, Sint-Oedenrode; tel 0610076711. De secretaris, tevens
functionaris ledenbeheer, is ook bereikbaar via het emailadres
secretarispolyhymnia@gmail.com.
2. Welke gegevens verwerkt Gemengd koor Polyhymnia en voor welk doel?
In het kader van jouw lidmaatschap worden door de secretaris de volgende
gegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummers,
geboortedatum, e-mailadres, stemsoort en datum van inschrijving en uitschrijving als
lid.
Gemengd koor Polyhymnia verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens
voor de volgende doeleinden. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging
ervan, voor het verwerken van aanmelding en afmelding, voor het beantwoorden van
vragen, voor het sturen van kaarten bij grote levensgebeurtenissen of ernstige ziekte,
en om je op de hoogte te houden door middel van nieuwsberichten per e-mail.
Er worden door het bestuur uitsluitend nieuwsberichten verzonden die direct
betrekking hebben op de kooractiviteiten. Afmelding voor deze nieuwsberichten per
e-mail is mogelijk, met dien verstande dat ze nodig zijn om je op de hoogte te
houden van nieuws omtrent repetities en optredens.
3. Bewaartermijnen
Gemengd koor Polyhymnia verwerkt en bewaart je persoonsgegevens en foto’s
gedurende de duur van je lidmaatschap. Na opzegging worden je persoonsgegevens
en foto’s nog een jaar bewaard, aansluitend worden ze vernietigd. Alleen je
emailadres bewaren we daarna nog, zodat we je nog kunnen uitnodigen voor
optredens en jubilea van het koor. Heb je daar bezwaar tegen dan kun je dat laten
weten via een mail aan secretarispolyhymnia@gmail.com.

4. Beveiligingsmaatregelen
De persoonsgegevens worden bewaard in een Excel bestand. Dit bestand wordt
beveiligd door een firewall en een up-to-date virusscanner. De ledenlijst met voor- en
achternaam, adresgegevens en telefoonnummers wordt alleen nog als alleen-lezen
document geplaatst op het beschermde ledengedeelte van de website:
www.koorpolyhymnia.nl
5. Beleid inzake fotografie en film en het gebruik daarvan op sociale media en
in gedrukte media
Sommige foto’s en filmopnames die gemaakt zijn bij activiteiten van het koor worden
op de website of op de Facebookpagina van het koor geplaatst. Heb je er bezwaar
tegen dat je te zien bent op het openbare deel van de website van het koor of op de
Facebookpagina dan verzoeken we je dat kenbaar maken via een mail aan het
bestuur op secretarispolyhymnia@gmail.com.
Je foto zal dan worden verwijderd of je wordt onherkenbaar gemaakt. Dat geldt ook
als je er bezwaar tegen hebt dat je te zien bent in publicaties in gedrukte media.
6. Website
Van de bezoekers van de website www.koorpolyhymnia.nl en de Facebookpagina
van het koor worden geen gegevens bijgehouden. Waar statistieken bekeken of
gebruikt worden, worden deze niet herleid naar een of meerdere specifieke
persoon/personen.
Op de door een wachtwoord beschermde ledenpagina van de website van het koor
komt alleen informatie die van belang is voor alle koorleden zoals onder andere een
ledenlijst met adres en telefoonnummer, belketting, kalender met jaarprogramma,
samenstelling commissies en jaarverslagen en notulen van de jaarvergaderingen,
muziekbestanden in pdf en als musecorebestand.
7. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.
Indien je je persoonsgegevens wilt inzien, wilt wijzigen, wilt verwijderen, en indien je
vragen of een klacht hebt over de persoonsgegevens dan kun je contact opnemen
met het bestuur.
8. Wijzigingen
Dit privacyreglement kan indien nodig worden gewijzigd. De wijzigingen worden dan
via de email en de website www.koorpolyhymnia.nl bekend gemaakt. Dit
privacyreglement wordt gepubliceerd op het openbare deel van deze website.

