TOONKUNSTKOOR MAASTRICHT
Lid van Vereniging Toonkunst Nederland
Kamer van Koophandel Zuid - Limburg nr. 14063205

Privacyverklaring
Van wie verwerken we welke gegevens, en hoe lang?
D.w.z. welke gegevens van wie vragen en bewaren we, en geven we in bepaalde gevallen
door? En om welke reden en hoe lang doen we dat?

Gegevens van leden, projectleden en bijzondere leden
Welke?
Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum,
handtekening en verdere gegevens die nodig zijn voor het functioneren van het koor, zoals
stemgroep, datum van inschrijving en fysieke gegevens voor zover deze invloed hebben op
deelname aan het koor. Verder registreren wij: aanwezigheid bij repetities en soort
lidmaatschap. In verband met de contributiebetaling is ook het rekeningnummer bekend.
Om anderen een indruk te kunnen geven van het koor worden beeld- en geluidsopnames
gemaakt en bewaard. Daarbij worden geen namen van koorleden vermeld.
Waarom?
Als vereniging zijn we verplicht om een ledenadministratie bij te houden.
De andere gegevens zijn nodig voor het functioneren van het koor. Aan leden, projectleden
en bijzondere leden vragen we daarom toestemming om deze gegevens te verwerken.
Hoe lang?
We bewaren gegevens tot maximaal één jaar na beëindiging van het lidmaatschap, en zeven
jaar voor zover fiscaal verplicht. Groepsfoto’s en beeld- en geluidsopnames archiveren we
voor onbepaalde tijd.

Gegevens van oud-leden
Oud-leden en oud-projectleden zal gevraagd worden of we hun contactgegevens en verdere
voor het koor bruikbare gegevens mogen bewaren.
Welke?
Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, stemgroep, datum van
in- en uitschrijving en soort lidmaatschap.
Waarom?
Om contact met oud-leden te kunnen opnemen over bijvoorbeeld uitvoeringen of andere
activiteiten waarin zij misschien geïnteresseerd zijn.
Hoe lang?
Wordt toestemming gegeven voor het bewaren van bovengenoemde gegevens dan geldt
deze in principe voor onbepaalde tijd. Wel is het altijd mogelijk op eigen verzoek uit het
bestand van oud-leden te worden verwijderd.
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Gegevens van donateurs en sponsoren
Welke?
Voor- en achternaam en e-mailadres van donateurs en sponsoren en hun eventuele
contactpersonen.
Waarom?
Om contact op te kunnen nemen, en om hen te kunnen attenderen op of uitnodigen voor
uitvoeringen.
Hoe lang?
Gegevens van particuliere donateurs bewaren we maximaal een jaar na een donatie.
Van instellingen die een sponsorbijdrage hebben geleverd bewaren wij de gegevens
maximaal zeven jaar na het laatste contact waarbij een bijdrage geleverd is.

Gegevens van relaties
Relaties zijn bijvoorbeeld muzikanten, repetitoren, dirigenten en zangers waar we mee
samenwerken of eerder mee hebben samengewerkt, maar ook bedrijven waarvan wij
gebruik maken als piano-verhuurders en -stemmers, en drukkers.
Welke gegevens?
Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, en gegevens over eerdere
samenwerking.
Waarom?
Zodat we hen opnieuw voor eventuele samenwerking kunnen benaderen. We vragen hun
om toestemming deze gegevens te bewaren.
Hoe lang?
We bewaren deze gegevens maximaal zeven jaar.

Gegevens van concertbezoekers
Dit geldt alleen voor concertbezoekers die kaarten reserveren.
Welke gegevens?
Naam en e-mailadres of telefoonnummer, en indien digitaal wordt betaald het
rekeningnummer
Waarom?
Om kaarten op naam te kunnen reserveren en eventueel contact op te kunnen nemen over
de reservering.
Hoe lang?
We bewaren deze gegevens maximaal een jaar na het concert.

Gegevens van bezoekers van de website
Cookies
Via de website van Toonkunstkoor Maastricht worden alleen de gebruikelijke cookies
verzameld voor anonieme statistische verwerking door Google. Deze cookies maken geen
inbreuk op de privacy. Toonkunstkoor Maastricht gebruikt geen gegevens voor
advertentiedoeleinden.
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Op welke manier verwerken wij gegevens?
Delen met derden
Toonkunstkoor Maastricht verkoopt geen gegevens aan derden.
Het koor verstrekt deze uitsluitend
• wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in opdracht van het koor gegevens verwerken sluiten wij, voor zover dit
haalbaar is, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid als Toonkunstkoor Maastricht zelf nastreeft.
Toonkunstkoor Maastricht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Toonkunstkoor Maastricht neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd
zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via
toonkunstkoormaastricht@hotmail.com contact op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
•
•

*
**

Degene van wie persoonsgegevens bewaard worden bij Toonkunstkoor Maastricht
heeft het recht deze in te zien en/of te doen aanpassen of verwijderen. *
Degene van wie persoonsgegevens bewaard en verwerkt worden bij Toonkunstkoor
Maastricht heeft het recht de toestemming tot verwerking van deze gegevens in te
trekken. **
Voor zover het gaat om verwijderen van gegevens geldt dit niet voor leden.
Dit geldt niet voor leden .

Het koor is in verband hiermee bereikbaar via toonkunstkoormaastricht@hotmail.com.
Tot slot wijzen we op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.
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