
 
 
 
PRIVACYVERKLARING 
 
 

 
Liefdesliederenkoor Oosterbeek, postadres Statenlaan 97, 6828 WD Arnhem, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
https://liefdesliederenkoor.nl 
Statenlaan 97 
6828 WD Arnhem 
 
Websitebeheer:  
• Eveline Bets (eviebee026@icloud.com; t 06 21 81 05 09)  
• Gerben Koopmans (g_koopmans@hetnet.nl, t 06 21 94 15 83). 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Liefdesliederenkoor Oosterbeek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Wij verwerken deze persoonsgegevens van koorleden:  
- voor- en achternaam 
- adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- stemsoort 
- pasfoto.  
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.  
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 
Liefdesliederenkoor Oosterbeek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- incidenteel verzenden van onze nieuwsbrief; 
- je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is, bijvoorbeeld bij bestuurszaken of betaling 
contributie.  
 
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?  
Liefdesliederenkoor Oosterbeek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig voor 
de doelen waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn eindigt zodra je je 
lidmaatschap van het Liefdesliederenkoor opzegt.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken 
Liefdesliederenkoor Oosterbeek gebruikt alleen technische en functionele cookies. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. 
Dit kun je doen via een verzoek aan een van de webmasters: Eveline Bets of Gerben Koopmans.  
 
Liefdesliederenkoor Oosterbeek wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.  
 
Beveiliging persoonsgegevens  
Liefdesliederenkoor Oosterbeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet 
goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met een van de 
webmasters: Eveline Bets of Gerben Koopmans.  
 
Liefdesliederenkoor Oosterbeek heeft de volgende maatregelen genomen om jouw 
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/).  
 
 
Arnhem, september 2022 
Eveline Bets namens Liefdesliederenkoor Oosterbeek 
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