Privacyverklaring Drents Vocaal Ensemble
Vereniging Drents Vocaal Ensemble, gevestigd aan Zeelandstreekje 17b 9523 AX Drouwenermond, is
verantwoordelijk voor de rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en zoals verplicht ingevolge de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens
https://www.drentsvocaal.nl. Secretaris mevr. K. Stalman-Fietje, Zeelandstreekje 17b 9523 AX
Drouwenermond. secretaris@drentsvocaal.nl Penningmeester mevr. G. Kienhorst, Vlouwakkers 7
9468 HE Annen. penningmeester@drentsvocaal.nl

Overzicht van de verwerkte persoonsgegevens
-

Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummers
Stemgroep

Doel verwerking en grondslag
Drents Vocaal Ensemble verwerkt genoemde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de
overeenkomst tussen de vereniging en de individuele leden te kunnen uitvoeren (het lidmaatschap).
Het doel is om een ledenadministratie te kunnen voeren en contributie te kunnen heffen. Zittende
leden (donateurs) worden geacht hiermee bij het aangaan van het lidmaatschap (of donateurschap)
ingestemd te hebben. Nieuwe leden (of donateurs) geven hiervoor door het aangaan van het
lidmaatschap (of donateurschap) van de vereniging hun toestemming. In het kader van de AVG is de
grondslag voor de verwerking: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, dan wel (in
het kader van PR-activiteiten) noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Er
worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Drents Vocaal Ensemble verwerkt
persoonsgegevens specifiek om:
- de administratie voor de vereniging te voeren (afhandeling contributiebetaling);
- de ledenlijst up-to-date te houden;
- mededelingen en informatie over de vereniging (o.a. over concerten, repetitities, PRactiviteiten en ledenwerving) onder de leden te kunnen verspreiden;
- eenmalige activiteiten te organiseren voor derden (organisatie van workshops);
- direct contact te kunnen opnemen over verenigingszaken (e-mail, telefoon);
- PR voor concerten uit te voeren (informatie aan donateurs en relaties).

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij Drents Vocaal Ensemble is geen sprake van het nemen van besluiten op basis van
geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat er een mens (een bestuurslid van Drents Vocaal Ensemble) tussen zit. Drents
Vocaal Ensemble maakt geen gebruik van bijzondere computerprogramma’s bij de verwerking van
persoonsgegevens.
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Bewaartermijn
Drents Vocaal Ensemble bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Na beëindiging van het lidmaatschap
verwijderen wij de persoonsgegevens uit de ledenadministratie, tenzij een lid besluit om donateur te
worden, of desgevraagd toestemming geeft om ze te bewaren om het ex-lid in de toekomst te
kunnen informeren over activiteiten van het koor. Persoonsgegevens van deelnemers aan
incidentele activiteiten (workshops, projecten) van de vereniging worden met hun toestemming tot
intrekking daarvan bewaard om hen in de toekomst te kunnen informeren over nieuwe activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Drents Vocaal Ensemble verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder derden vallen niet: de andere leden van de
vereniging. Onder de leden wordt een ledenlijst met adres, mailadres en telefoonnummer verspreid.

Cookies
Drents Vocaal Ensemble gebruikt alleen technische en functionele cookies en kan analytische cookies
gebruiken die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Leden hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens door het Drents Vocaal Ensemble. Leden hebben
ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid: zij kunnen een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar henzelf of een andere, te
benoemen organisatie, te sturen. Leden kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of
overdracht van hun persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van hun toestemming of bezwaar op
de verwerking van hun persoonsgegevens sturen naar penningmeester@drentsvocaal.nl. In dat geval
moeten we vragen om een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen om te kunnen
controleren of het lid persoonlijk aanvrager is. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het document), document-ID en BSN zwart. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ten aanzien van het correct omgaan met
persoonsgegevens is de Autoriteit Persoonsgegevens de nationale toezichthouder. Eventuele
klachten over de omgang met persoonsgegevens door DVE kunnen leden indienen via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
Drents Vocaal Ensemble neemt de bescherming van de ledengegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De ledengegevens worden in een digitaal bestand bewaard
door de secretaris op een personal computer die volgens algemeen gangbare normen beveiligd is.
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