BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ HET LIEFDESLIEDERENKOOR
versie 24 mei 2018
Het Liefdesliederenkoor, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09123917, wordt
hierna met LLK aangeduid. Het LLK houdt persoonsgegevens bij van:
1.
Vaste leden en projectleden
2.
Vrienden van het koor of donateurs
3.
Afzenders van reserveringsberichten voor koorevenementen
Voor het aangaan van de overeenkomst met het LLK, die opslag van persoonsgegevens tot gevolg
heeft, wordt de betreffende persoon dit document ter inzage toegestuurd.
Voor het beheer van persoonsgegevens is het bestuur verantwoordelijk. De persoonsgegevens
van de leden staan opgeslagen op de privéapparatuur van de bestuursleden en op de website
www.liefdesliederenkoor.nl. Alleen de leden hebben toegang tot de persoonsgegevens op deze
website. De toegang tot de betreffende webpagina is beveiligd met wachtwoorden. De website
heeft als host Easyhosting BV te Amsterdam, waarmee een verwerkingsovereenkomst van kracht
is (https://easyhosting.nl/files/verwerkersovereenkomst.pdf).
De penningmeester in het bestuur heeft als zodanig financiële transacties tussen LLK en personen
onder zijn beheer. Deze gegevens, voor zover hieronder niet benoemd, worden uitsluitend gedeeld
met de betreffende persoon, de kascommissie van het LLK, de betreffende bank en op verzoek
met rechthebbende overheden.
Treedt een van de bestuursleden uit functie, dan draagt hij/zij de gegevens over aan een opvolger
of een ander bestuurslid en zorgt hij ervoor dat de betreffende persoonsgegevens op eigen
privéapparatuur en back-up worden gewist.
De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Een uitzondering daarop is een lijst van
koorleden die jaarlijks aan derden beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de betaling van
BUMA/STEMRA rechten en verzekeringen.
Ad 1:
Het LLK houdt de volgende gegevens van haar leden bij:
Naam, adres, postcode, foto's, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadressen, IP-adressen en
stemtype.
De leden leveren bij het aantreden op verzoek van de secretaris per email hun eigen
persoonsgegevens aan. De persoonsgegevens zijn nodig voor de inschrijving van leden. Voorts
zijn ze nodig voor het controleren van betalingen, het delen van informatie over de activiteiten van
het Liefdesliederenkoor en om de leden te kunnen benaderen als repetities uitvallen. Foto's zijn
nuttig om elkaars namen te leren kennen.
De gegevens van uittredende leden worden op verzoek van de betrokkene vernietigd. Zonder een
dergelijk verzoek blijft het bestuur de gegevens van uitgetreden leden bewaren, zodat ze in geval
van jubilea e.d. benaderd kunnen worden.
De persoonsgegevens van de leden staan ook op de website van het LLK, op een pagina die
alleen voor (vaste en project-) leden toegankelijk is en alleen na inlog met een zelfgekozen
wachtwoord. Het doel hiervan is dat de leden elkaar kunnen bereiken. De namen van leden zijn
voor iedereen zichtbaar.
E-mails die het bestuur aan meerdere andere leden richt, worden altijd als BCC verzonden.
Naast de bovengenoemde persoonlijke gegevens bewaart het LLK foto’s en video’s van
koorgerelateerde evenementen. Het LLK kan voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de
website, sociale media, voor gebruik op folders of posters) foto’s of video's gebruiken waarin leden

herkenbaar zijn, zonder toestemming van de betrokken leden. Het LLK kan niet verantwoordelijk
gehouden worden voor publicatie van video’s of foto’s door leden van het koor.
Ad 2:
Van vrienden en donateurs houdt het LLK bij:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, donatie
De gegevens zijn nodig voor de donatieovereenkomst en de uitvoering ervan. Daarnaast houdt het
LLK bij de bankrekeningnummers van vrienden en donateurs.
De gegevens worden uitsluitend bewaard op de privéapparatuur van de bestuursleden en zijn voor
de leden noch voor buitenstaanders toegankelijk.
Van vrienden worden de gegevens bewaard tot wederopzegging van de donatieovereenkomst.
Van donateurs voor een evenement worden de gegevens tot uiterlijk 3 maanden na het evenement
bewaard.
Ad 3:
Bij reservering van plaatsen voor een evenement van het LLK wordt opgeslagen:
Naam, email adres, aantal gereserveerde plaatsen.
De gegevens worden uitsluitend bewaard op de privéapparatuur van de bestuursleden en zijn voor
de leden noch voor buitenstaanders toegankelijk.
Deze gegevens worden uiterlijk drie maanden na afloop van het evenement gewist.
INZAGERECHT PERSOONSGEGEVENS BIJ HET LIEFDESLIEDERENKOOR
1. Ieder (gewezen) lid, vriend of donateur van het Liefdesliederenkoor heeft te allen tijde het
recht om een kopie van de over hem/haar bijgehouden gegevens te ontvangen.
2. Ieder lid van het LLK heeft te allen tijde het recht om inzage, rectificatie of aanvulling te
verzoeken van zijn/haar persoonsgegevens die de vereniging bewaart. Ieder (gewezen) lid
van het LLK heeft te allen tijde het recht om persoonlijke informatie die het bestuur zonder
zijn/haar toestemming bewaart, te laten verwijderen.
3. Een verzoek zoals bedoeld in 1. en 2. hierboven moet aan een bestuurslid van de
vereniging worden gericht. Het bestuur heeft het recht om de verzoeker zich te laten
identificeren.
4. Het bestuur voert een rectificatie of aanvulling zo snel mogelijk uit. Een verzoek tot
verwijdering van persoonsgegevens kan aanleiding geven om het lidmaatschap van de
verzoeker te beëindigen.
5. Het bestuur stelt de verzoeker in kennis van de rectificatie, aanvulling, verwijdering of
beperking. Een verzoek dat per brief is gedaan, wordt per brief beantwoord. Een verzoek
dat per e-mail is gedaan, wordt per e-mail beantwoord.
6. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
7. Wijzigingen in het protocol worden aan alle leden meegedeeld. Zij worden gevraagd daar
expliciet mee in te stemmen.

