
 
 
 
PRIVACYVERKLARING  
 
 

 
Liefdesliederenkoor Oosterbeek, gevestigd Statenlaan 97, 6828 WD Arnhem en ingeschreven bij 
de KvK onder nummer 09123917, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.   
 
Van wie houden wij persoonsgegevens bij? 
Liefdesliederenkoor Oosterbeek houdt persoonsgegevens bij van: 
1) koorleden (vaste leden en projectleden); 
2) adverteerders, sponsors en subsidiegevers van koorconcerten; 
3) personen die via onze website tickets bestellen voor koorevenementen.  
 
Iedereen die lid wordt van het koor en daarmee een lidmaatschapsovereenkomst aangaat met 
het Liefdesliederenkoor, ontvangt dit document ter inzage.  
 
Beheer persoonsgegevens 
Voor het beheer van persoonsgegevens is het koorbestuur verantwoordelijk.  
De persoonsgegevens van koorleden zijn opgeslagen op de privéapparatuur van de 
bestuursleden en op de website https://liefdesliederenkoor.nl. Alleen koorleden hebben 
toegang tot de persoonsgegevens op de website. Het doel hiervan is dat de leden elkaar kunnen 
bereiken. Toegang tot dit besloten deel van de website is beveiligd met een persoonlijke 
gebruikersnaam en wachtwoord.  
Het bestuur verzendt e-mails aan meerdere koorleden altijd in bcc-modus.  
 
Beveiliging van de website en cookies 
Liefdesliederenkoor Oosterbeek neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens op onze 
website toch niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op 
met de webmaster (Eveline Bets, eveline@tekstvanbets.nl).  
 
Liefdesliederenkoor Oosterbeek heeft bovendien de volgende maatregelen genomen om 
persoonsgegevens te beveiligen:  
• de websitesoftware (Joomla) wordt up-to-date gehouden; 
• website voldoet aan de eisen voor veiligheid; 
• de gegevens worden over een versleutelde verbinding verzonden (https); 
• koorleden hebben een eigen, persoonlijke inlog met gebruikersnaam en wachtwoord; 
• website wordt regelmatig geüpdatet door de webbouwer, BungeWerk Webdesign in 

Arnhem (https://www.bungewerk.nl/). Bungewerk en Liefdesliederenkoor Oosterbeek 
hebben hiertoe een overeenkomst afgesloten.  

 



Liefdesliederenkoor Oosterbeek gebruikt op de website alleen technische en functionele 
cookies. 
 
Financiële transacties 
De penningmeester in het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële transacties tussen het 
Liefdesliederenkoor en individuele personen. De benodigde gegevens, voor zover hieronder niet 
benoemd, worden uitsluitend gedeeld met de betreffende persoon, de kascommissie van het 
koor, de betreffende bank en, op verzoek, met rechthebbende overheden. Treedt een van de 
bestuursleden af als bestuurslid van het koor, dan draagt hij/zij de gegevens over aan een 
opvolger of een ander bestuurslid en zorgt hij/zij ervoor dat de betreffende persoonsgegevens 
op eigen privéapparatuur en back-up worden gewist.  
 
Gegevens aan derden verstrekken 
Het Liefdesliederenkoor geeft geen persoonsgegevens door aan derden.  
 
Welke gegevens houden wij bij?  
1) van koorleden: naam, adres, postcode, pasfoto, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en 
stemtype. Koorleden leveren deze gegevens zelf aan, per mail, op het moment dat ze lid worden 
van het Liefdesliederenkoor. Ze krijgen hiervoor een verzoek van de secretaris van het bestuur. 
De persoonsgegevens zijn nodig voor de inschrijving van leden, 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.  
 
De gegevens van leden die stoppen als koorlid worden op verzoek van de betrokkene 
vernietigd. Zonder zo’n verzoek blijft het bestuur de gegevens van oud-leden bewaren, zodat 
deze benaderd kunnen worden voor activiteiten van het koor (denk aan jubilea of uitvoeringen).  
 
Foto’s en video’s 
Naast persoonlijke gegevens van leden, bewaart het Liefdesliederenkoor foto’s en video’s van 
koorevenementen. Het Liefdesliederenkoor kan foto’s en video’s waarin leden herkenbaar zijn 
gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, zonder hun toestemming. Als koorleden zelf foto’s of 
video’s publiceren waarop koorleden herkenbaar zijn, is het bestuur hier niet verantwoordelijk 
voor. 
 
2) van adverteerders, sponsors en subsidiegevers bewaart het Liefdesliederenkoor gegevens 
zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, betaald bedrag en bankrekeningnummer. 
Deze gegevens zijn nodig voor de administratie van advertentie-inkomsten en voor advertenties 
en subsidieverzoeken in de toekomst. Bestuursleden en leden van het concertorganisatieteam 
bewaren deze gegevens zo lang als nodig is, op privéapparatuur die niet toegankelijk is voor 
derden. Bij een volgend project van het koor worden de bestanden opgeschoond. 
Deze gegevens zijn overigens niet privacygevoelig, want ze zijn algemeen bekend (vindbaar via 
internet) - met uitzondering van betaald bedrag en bankrekeningnummer. Deze financiële 
gegevens bewaart de penningmeester in een persoonlijke Dropbox die niet toegankelijk is voor 
derden. De bewaartermijn hiervoor is 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor de belastingen). 
 
 



3)  van personen die via onze website tickets bestellen voor koorevenementen houdt het 
Liefdesliederenkoor bij: naam, e-mailadres, aantal gereserveerde plaatsen, overgemaakt bedrag 
(soort ticket). De gegevens worden uitsluitend bewaard op de privéapparatuur van de 
bestuursleden of leden van het concertorganisatieteam, en zijn voor de leden noch voor 
buitenstaanders toegankelijk. Deze gegevens worden uiterlijk drie maanden na afloop van het 
evenement gewist.  
 
Gegevens inzien, aanpassen, aanvullen of verwijderen  
Vaste en projectleden, oud-leden, adverteerders, subsidiegevers en personen die tickets 
bestellen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, aan te 
vullen of te laten verwijderen. Dit kan via een verzoek per mail aan de secretaris van het 
bestuur. Het bestuur mag dan vragen om een legitimatie.  
 
Ieder lid van het Liefdesliederenkoor heeft daarnaast altijd het recht om persoonsgegevens die 
het bestuur bewaart zonder toestemming van dit lid, te laten verwijderen.  
 
Het bestuur voert een rectificatie of aanvulling van gegevens zo snel mogelijk uit. Een verzoek 
tot verwijdering van persoonsgegevens kan aanleiding geven om het lidmaatschap van de 
verzoeker te beëindigen.  
 
Het bestuur informeert de verzoeker per e-mail over de aanpassing, aanvulling of verwijdering 
van de persoonsgegevens.  
 
Klachten 
Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-
de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  
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