Privacy Verklaring
Wij respecteren de privacy van u als gebruiker, daarom zorgen wij ervoor dat persoonlijke informatie
vertrouwelijk wordt behandeld. Popkoor musical Voices draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens
gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom houden wij ons strikt aan alle wettelijke regelgeving
die van toepassing is op uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw recht om inzage te bieden in uw
persoonsgegevens, deze gegevens te controleren of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk om op uw
verzoek een gegevensexport aan te leveren met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken.
Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het is daarom aan te
raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte
bent.
Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, dan helpen wij u graag.
Neem gerust contact met ons op. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Musical Voices staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17196147 onder de
naam “zanggroep Musical Voices”. Wij gebruiken ook de naam Musical Voices of Popkoor Musical Voices.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Popkoor musical Voices verwerkt gegevens die u ons mededeelt, bijvoorbeeld mondeling, schriftelijk of
via E-mail. Deze gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie, het boeken van een optreden, of
om te informeren naar een mogelijk lidmaatschap van de vereniging of om u van andere informatie te
voorzien.
Popkoor musical Voices kent koorleden, kandidaat koorleden (aspirantleden), rustende leden, ere-leden,
comboleden en dirigent(e). Wij verwerken persoonsgegevens van deze leden ten behoeve van
• het voeren van de ledenadministratie
• het innen van contributies (alleen de penningmeester)
• het uitbetalen van declaraties (alleen de penningmeester)
• communicatie over het koor en diens activiteiten
• het verzorgen van een kaartje of attentie in geval van “lief & leed”
• het doorsturen van uitnodigingen van relevante derde partijen, bijv. andere koren, die ons vragen
onze leden te informeren over hun evenementen;
De persoonsgegevens, die wij hiervoor verwerken zijn:
• Naam en adresgegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres
• Rol in de vereniging (stemgroep, bestuurslid, soort lid enz.)
• Bankgegevens (uitsluitend bekend bij de penningmeester)
Deze gegevens worden bewaard ook na beëindiging van uw lidmaatschap. Op deze manier kunnen we
oud-leden op de hoogte houden van belangrijke evenementen van Musical Voices.
De financiële administratie wordt 7 jaar bewaard conform de wettelijke verplichting daartoe.
Gegevens van oud-leden zijn alleen toegankelijk voor het bestuur.
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Naast de ledenadministratie houdt popkoor musical Voices een lijst bij van contactpersonen van
instellingen of organisaties waar wij hebben opgetreden of waar een mogelijk optreden in het verschiet
ligt.
• Naam instelling/organisatie.
• Naam en adresgegevens contact persoon
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres en website
Tenslotte houdt popkoor musical Voices een lijst bij van mensen die lid willen worden maar nog niet
terecht kunnen (wachtlijst).
• Naam en adresgegevens
• Telefoonnummer(s)
• Emailadres
• Stemgroep
Deze gegevens worden altijd bewaard. Indien u uw gegevens toch wenst te laten verwijderen, kunt u
hiervoor een verzoek indienen via secretariaat@musicalvoices.nl
Nieuwsbrief
Het bestuur maakt op regelmatige basis een nieuwsbrief die per e-mail aan alle leden wordt gestuurd. Bij
mail aan de koorleden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de speciaal hiervoor aangemaakte
leden-groepsmail, waardoor de kans op het verspreiden van e-mailadressen wordt verkleind.
Tevens wordt een nieuwsbrief verstuurd aan oud-leden en mensen, die zich hiervoor aangemeld hebben.
Deze E-mail wordt persoonlijk verstuurd en mailadressen zijn niet zichtbaar voor derden.
Ledenlijst
Er wordt een ledenlijst gemaakt door het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de ledenadministratie.
Deze lijst bevat de naam, adres, telefoonnummers, E-mailadres en de “rol” informatie.
De ledenlijst wordt aan de leden van Musical Voices ter beschikking gesteld om elkaar te kunnen
contacteren voor stemgroeprepetities, carpoolen en andere onderlinge afspraken.
De leden van Musical Voices dragen zelf de verantwoordelijkheid om de ledenlijst met zorg te
behandelen en niet bij derden te doen belanden.
Alleen de bestuursleden en de webbeheerder hebben de rechten om wijzigingen in de ledenadministratie
uit te voeren, waarbij de afspraak geldt, dat alleen het bestuurslid dat de ledenadministratie bijhoudt van
dit recht gebruik maakt.
Delen
De informatie zal alleen intern gebruikt worden. Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden;
niet van de leden, maar ook niet van onze contactpersonen van instellingen/organisaties.
Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld worden om te voldoen aan
wettelijke eisen. Uw gegevens zijn veilig. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het
verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze
website, E-mail of op andere wijze.
Website
De website van popkoor musical Voices, www.musicalvoices.nl , is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht
wordt mee te delen wie u bent. Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Deze website bevat ook een afgeschermd gedeelte, “ledenpagina” genoemd. Dit gedeelte is alleen
toegankelijk met persoonlijke loginnaam en wachtwoord. De gegevens en bestanden, geplaatst op de
Privacy Verklaring van popkoor musical Voices, versie 1 maart 2021

Pagina 2

ledenpagina, mogen niet doorgegeven worden aan derden. De Ledenpagina is alleen toegankelijk en
bestemd voor leden van popkoor musical Voices. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt
automatisch de toegang tot de ledenpagina.
De website van popkoor musical Voices kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites
bevatten. Op het privacy beleid van eventuele derden of hun sites heeft popkoor musical Voices geen
invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
Facebook
Popkoor musical Voices heeft een Facebook pagina, www.facebook.com/popkoor.musicalvoices .
Facebook wordt vooral gebruikt om reclame te maken voor komende evenementen en laat toe om
reacties van onze “fans” te krijgen.
Behoudens naam van de dirigent worden er op Facebook geen namen van leden gepubliceerd door
Musical Voices.
Film en fotografie
Als men lid wordt van een koor doet men op een zeker moment mee met optredens. Bij optredens
worden vaak foto’s en/of filmpjes gemaakt. Dat gebeurt wel eens op initiatief van het bestuur of van de
organisatie van een evenement, maar vaker nog door publiek.
In een koor zingen en gefotografeerd of gefilmd worden gaat dus eigenlijk samen. Het lijkt het bestuur
van Musical Voices daarom niet zinvol om een nieuw lid te vragen of deze wel of niet toestemming geeft
om gefotografeerd of gefilmd te worden. Iemand die zich opgeeft als nieuw lid geeft toestemming.
Foto’s of filmopnames kunnen worden gebruikt op de website, de Facebookpagina en op YouTube van
Musical Voices, alsmede gebruikt worden voor PR- en reclamedoeleinden, zoals bijvoorbeeld in flyers,
programmaboekjes of persberichten.
Bij het gebruik van foto’s of filmpjes in publicaties van Musical Voices of op de website of facebook wordt
grote voorzichtigheid betracht. Foto’s of filmpjes waar mensen voor hen zelf nadelige wijze voorkomen
zullen zo veel mogelijk voor publicatiedoeleinden gemeden worden. Mocht een lid toch bezwaren maken
tegen zijn of haar verschijning in een op de website of facebook geplaatste foto, dan wordt de foto in
overleg verwijderd of aangepast. Op de eerste plaats zal er echter naar worden gestreefd om op
voorhand te voorkomen dat een bezwaarlijke foto wordt geplaatst.
Foto’s van derden (niet leden) of waar derden herkenbaar op aanwezig zijn plaatsen wij in principe niet.
Mocht u toch op een foto verschijnen, kunt daar altijd bezwaar tegen maken door een mail te sturen aan
secretariaat@musicalvoices.nl.
Contact
Als u wenst te reageren op het privacy beleid van Popkoor Musical Voices, dan kunt u contact met ons
opnemen:
• Per telefoon: 077-4664400
• Per E-mail: secretariaat@musicalvoices.nl
• Per brief: Secretariaat popkoor Musical Voices, Korte Zeilkens 6, 5758 PH Neerkant (NL)
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