Privacyverklaring van Pop- en musicalkoor The Starlights
Pop- en musicalkoor The Starlights is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk.
Het doel van de vereniging is: “het beoefenen van de zangkunst en het geven van concerten en uitvoeringen
en het dienen van culturele belangen in het algemeen.”
Om ons doel te bereiken verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoons-gegevens genoemd
van onze leden, oud leden, onze dirigent, onze pianist, sponsoren/vrienden van the Starlights, personen die
wij inschakelen bij (het organiseren van) onze uitvoeringen en personen van wie wij diensten afnemen.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens
worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de
privacywetgeving.
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze
privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• degene die het aangaat vragen om uitdrukkelijke toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te
verwerken;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen;
• het recht respecteren van iedereen van wie wij persoonsgegevens verwerken om zijn/haar
persoonsgegevens op zijn/haar aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Wie naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kan dat doen via onderstaande
contactgegevens.
Contactgegevens
Telefonisch: 036-531 09 47
E-mail
: thestarlights@hotmail.nl
Post
: Sportmark 72, 1355 KE Almere
Website : www.starlights.nl
Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken van de volgende persoonsgegevens:
• voor- en achternaam
• volledig adres
• e-mailadres
• geboortedatum
• telefoonnummer
• IBAN
• soort zangstem
• foto's en video-opnamen van uitvoeringen en andere koorevenementen
Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden
• inschrijving voor ons lidmaatschap
• samenstelling van een ledenlijst
• om de leden, dirigent en pianist via e-mail, post of telefonisch te kunnen bereiken en/of berichten te
sturen
• om de financiële kant van het koorlidmaatschap en /of de geleverde goederen of diensten te verwerken
• om aandacht te kunnen besteden aan verjaardagen
• voor het maken van indelingen in stemgroepen

•
•

voor het versturen van nieuwsbrieven of mailings al dan niet ter werving van nieuwe leden of
toeschouwers voor uitvoeringen van het koor
foto's of video's kunnen worden geplaatst op onze website en/of op sociale media zoals facebook,
instagram, you tube etc. en in flyers, posters, kranten, persberichten e.d. ter promotie van ons koor en/of
ter werving van nieuwe leden of toeschouwers van ons koor.

Verstrekking aan derden
Wij geven de persoonsgegevens van leden, dirigent en pianist, m.u.v. IBAN-gegevens, op grond van daartoe
verkregen toestemming uitsluitend door aan andere koorleden, de dirigent en/of de pianist. Dit gebeurt door
verzending van een adressenlijst met daarop per lid de volgende gegevens:
voornaam (roepnaam), achternaam, volledig adres, telefoonnummer, geboortedatum,
e-mailadres, soort zangstem.
Verder worden persoonsgegevens niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht
zijn.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. De gebruikte PC is beveiligd met een wachtwoord.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden
gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder voorafgaande toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen
op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij van jou bewaren en het recht om deze gegevens te
wijzigen. Je kunt ons vragen je persoonsgegevens uit onze bestanden te verwijderen. Wij zullen aan dat verzoek
voldoen, tenzij wij deze gegevens noodzakelijk zijn voor uitvoering van het lidmaatschap of tenzij wij wettelijk
verplicht zijn om de gegevens voor derden, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, te bewaren.
Je hebt altijd het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens in te
trekken. Als het daardoor niet meer mogelijk is om het lidmaatschap van onze vereniging te continueren
zullen wij daarover met jou in contact treden.
Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er
desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht
om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 28 mei 2018

