PRIVACYBELEID VAN STICHTING ROCK VOCALS

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Rock Vocals (hierna:
“Rock Vocals” ) beheert van haar leden.
Indien je lid bent van Rock Vocals of om een andere reden persoonsgegevens aan Rock Vocals
verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te
laten beheren.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Rock Vocals, Peter Zuidlaan 79, 2741 XD Waddinxveen

2. Welke gegevens verwerkt Rock Vocals en met welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals het
vermelden van namen op de website en social media van Rock Vocals, het maken van foto’s
en video’s en het plaatsen daarvan op de website en social media van Rock Vocals
e) voor- en achternaam, functie van bestuursledenen leden van de zangcommissie vermelden
op de website van Rock Vocals.
2.2

Als je als geïnteresseerde het contactformulier op de website van Rock Vocals invult, worden
de volgende persoonsgegevens beheerd:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens
c) telefoonnummer en e-mailadres.

2.3

Als lid van de technische commissie worden de volgende persoonsgegevens van je beheerd:
a) voor- en achternaam, geboortedatum,
b) adresgegevens
c) telefoonnummer en e-mailadres(sen)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals het
vermelden van namen op de website en social media van Rock Vocals , het maken van
foto’s en video’s en het plaatsen daarvan op de website en social media van Rock Vocals.

2.4

Rock Vocals verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) inschrijving als lid, bijhouden ledenlijst en financiële administratie;
b) Rock Vocals gebruikt je naam en e-mailadres om je e-mails te sturen over o.a. planning
oefenavonden, informatie over optredens, het Rockdigitaaltje en overige informatie over het
lidmaatschap van Rock Vocals. Je emailadres wordt ook gebruikt voor e-mailverkeer tussen
leden onderling.
c) je telefoonnummer wordt gebruikt voor een whatsappgroep per stemgroep voor stemgroepen koorgerelateerde informatie.

3. Bewaartermijnen
Rock Vocals verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende je lidmaatschap tot maximaal
een jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd
behalve persoonsgegevens die gebruikt worden voor de financiële administratie en je naam en emailadres. Voor persoonsgegevens die gebruikt worden voor de financiële administratie geldt een
wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Rock Vocals bewaart je naam en e-mailadres teneinde je in de
toekomst te kunnen mailen. Persoonsgegevens die je als geïnteresseerde op de website achterlaat
worden na 6 maanden vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Rock Vocals passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Rock Vocals kan je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Rock Vocals zal
je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Rock Vocals je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de
secretaris.

6. Privacy en cookies website Rock Vocals
De website van Rock Vocals maakt géén gebruik van cookies. Bij links naar andere sites (Youtube,
Facebook, locaties van optredens, etc.) gaat de verantwoordelijkheid voor cookies en het behoud van
de privacy over naar deze sites.

