Richtlijnen privacyverklaring koren aangesloten bij de Bond van Koren in de
provincie Groningen.
1. U dient als koor te laten zien dat u volgens de richtlijnen van deze wet correct omgaat met
de gegevens van uw koorleden. Maak een privacyverklaring.
2. Laat door alle leden een ledenlijst ter goedkeuring inzien en ondertekenen.
3. Verstuur e-mails naar uw koorleden alleen als BCC, zodat vreemden geen bestanden kunnen
kopiëren.
4. Zet overzichten/gegevens van uw koorleden alleen op beschermde gedeeltes van uw
website.
5. Verwerking persoonsgegevens mag volgens de wet alleen voor een duidelijk omschreven en
rechtmatg doel. Iedere handeling met een persoonsgegeven is een verwerking. enk aan
het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen of aanpassen, maar ook aan
kwijtraken of vernietgen.
6. Uw ledenadministrate betref niet alleen naam, adres etcetera, maar ook betaalgegevens.
7. Een ledenlijst mag in principe beschikbaar worden gesteld aan de leden. Aangeraden wordt
om de ledenvergadering hiervoor eenmalig toestemming te vragen. Het online publiceren
van een ledenlijst is slechts toegestaan op een voor leden afgeschermde webpagina.
8. Persoonsgegevens mogen in principe niet langer dan één jaar na einde lidmaatschap
bewaard blijven. Voor informate die valt onder de fscale bewaarplicht geldt een termijn van
zeven jaar.
9. Informeer betrokkenen vooraf altjd als u hun gegevens ergens voor nodig hebt voor wat
doel dan ook.
10. Komt er een nieuw lid? Geef die dan bij inschrijving tevens de privacyverklaring van uw
vereniging.
11. Wijs uw leden op hun rechten, namelijk het recht op inzage, correcte, verwijdering,
dataportabiliteit, het recht van verzet tegen een bepaalde verwerking en het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
12. Geef iemand toestemming een foto van hem/haar te maken? it is niet per defnite
toestemming om de foto te publiceren.
13. Ook op social media ben je als vereniging verantwoordelijk voor het verspreiden van
beeldmateriaal namens de vereniging. enk na over wat wenselijk en vooral onwenselijk is.
Bespreek dit in de vereniging.
14. Veel verenigingen maken gebruik van bijvoorbeeld IT-dienstverleners. enk aan online
ledenadministrate, het beheer van apps en het hosten van websites. Via zulke diensten
worden vrijwel altjd persoonsgegevens verwerkt. (ten behoeve van uw vereniging) Zo’n
dienstverlener heet bewerker. U bent als vereniging verplicht om met deze partj een
bewerkersovereenkomst te sluiten. aarin worden hoofdzakelijk afspraken vastgelegd die
borgen dat de IT-dienstverlener zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat.
15. Bij het versturen van nieuwsbrieven door uw vereniging aan uw leden is er sprake van een
uitzonderingssituate. Een vereniging moet haar leden namelijk via een nieuwsbrief kunnen
informeren over het reilen en zeilen binnen uw vereniging. enk aan
verenigingsevenementen etcetera.
Wij hopen als Bond van Koren u met deze richtlijnen een inzicht te hebben gegeven wat te doen
inzake de privacywet.
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