Bond van Koren in de provincie Groningen.
Privacy verklaring
Bond van Koren in de provincie Groningen, gevestgd eeeerveensterweg 28, 9566 PG,
eeeerveen, is verantwoordeeijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoaes in deze
privacyverkearing is weergegeven. E-maies zueeen worden verstuurd onder BCC, zodat anderen
geen bestanden kunnen kopiëren.

Contactgegevens;
https://www.bondvankorengroningen.ne/contact/
eeeerveensterweg 28
9566 PG eeeerveen.
Tee. 0597-541552

Persoonsgegevens die wij verwerken;
De Bond van Koren verwerkt uw persoonsgegevens zoaes u deze zeef aan ons heef verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
Naam van de vereniging
Peaats van vestging van de vereniging
Naam van de voorzitter, secretaris en penningmeester
Adres van de voorzitter, secretaris en penningmeester
Teeefoongegevens
E-maieadres(sen)
Datum van inschrijving bij de Bond van Koren
Aantae eeden van de vereniging
Betaeing jaareijkse contribute
Naam dirigent
Peaats van repette
Type koor

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken;
-

Het afandeeen van de betaeing van de contribute
erzenden van ons informatebueeetn en overige correspondente
U te kunnen beeeen of e-maieen betrefende informate voor uw vereniging
Om afspraken te maken voor het bijwonen van jubieea of uitvoeringen

De Bond van Koren neemt geen beseuiten over zaken die gevoegen kunnen hebben voor uw
vereniging.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard;
De Bond van Koren bewaart uw gegevens niet eanger dan strikt noodzakeeijk is om de doeeen te
reaeiseren waarvoor uw gegevens worden verzameed.
Wij hanteren de voegende bewaartermijnen van uw persoonsgegevens;
-

De adresgegevens van de vereniging en secretariaat worden zoeang bewaart aes de
vereniging eid is van de Bond van Koren
Deze gegevens en de overige gegevens worden uitereijk 1 jaar bewaart.

Delen van persoonsgegevens met derden;
De Bond van Koren verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij in die gevaeeen waarbij de Bond
dit wetteeijk verpeicht is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;
De Bond van Koren gebruikt geen cookies of vergeeijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
U heef het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heef u het recht om uw eventueee toestemming voor gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bond
van Koren en heef u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waar wij over
beschikken in een computerbestand, naar u of een andere door u genoemde organisate te
sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw gegevens (foto,
paspoortnummer en Burgerservicenummer) oneeesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snee mogeeijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.
De Bond van Koren wie u er tevens op wijzen dat u de mogeeijkheid heef om een keacht in te
dienen bij de natonaee toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via;
https://autoriteitpersoonsgegevens.ne

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen;
De Bond van Koren neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende
maatregeeen om misbruik, vereies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeooreoofde wijziging tegen te gaan. Aes u de indruk heef dat uw gegevens niet beveieigd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met het secretariaat.
Deze privacyverkearing is opgesteed op 14 juni 2018.
Namens het bestuur;
oorzitter;

Secretaris;

