Privacy beleid Christelijk Gemengd Koor Shalom te IJsselmuiden
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Christelijk Gemengd
Koor Shalom (hierna Shalom) verwerkt van haar leden. Indien u lid wordt / bent van Shalom,
geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te
verwerken.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor het beheer en de verwerking van uw persoonsgegevens is de
secretaris van Shalom. U kunt deze persoonlijk benaderen, maar ook per mail bereiken via:
secretaris@shalom-ijsselmuiden.nl.
2. Persoonsgegevens en doeleinden
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor en achternaam, geboortedatum;
b) adresgegevens;
c) telefoonnummers, email adres, bankrekeningnummer.
Shalom verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) naam, geboortedatum, adres, telefoonnummers en emailadres worden gebruikt
voor contact over zaken die betrekking hebben op het lidmaatschap;
b) naam, adres, telefoonnummers en emailadres worden gebruikt voor het versturen
van uitnodigingen, informatie (o.a. het rondsturen van de ledenlijst aan de
medeleden) en activiteiten van Shalom;
c) naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor betalingen van het
lidmaatschapsgeld en / of voor het afwikkelen van declaraties;
d) grafische vastlegging van (onderdelen van) het koor voor plaatsing op de
koorwebsite, in het programmaboekje, het smoelenboekje, dan wel voor andere
publicitaire doelen die overeenstemmen met de doelstelling van het koor.
3. Bewaartermijnen
Shalom verwerkt uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot
maximaal één jaar na beëindiging van het lidmaatschap, daarna worden de gegevens uit de
administratie verwijderd en / of vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen
Shalom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Van de leden wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met de
informatie die in de toegestuurde ledenlijst staat (zie ook artikel 5).
5. Geheimhoudingsverklaring
Ondergetekende is actief als lid bij Shalom en erkent dat hem / haar geheimhouding is
opgelegd ten aanzien van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de
bedrijfsvoering van Shalom alsmede van alle bijzonderheden betreffende de
(persoons)gegevens van haar leden en betrokkenen. Ondergetekende verplicht zich dan ook
strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge van de

activiteiten bij Shalom bekend wordt en waarvan hij / zij weet of kan vermoeden dat deze
informatie van vertrouwelijke aard is. Het is hem / haar dan ook verboden zowel gedurende
de activiteiten bij Shalom als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of
indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de
uitoefening van zijn / haar activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken
en belangen van Shalom en gelieerde organisaties. Deze geheimhouding omvat mede alle
(persoons)gegevens van leden, dirigent en gegevens van andere relaties van Shalom
waarvan hij / zij uit hoofde van zijn / haar functie of activiteiten kennis heeft genomen of
toegang toe heeft.
Ondergetekende zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen,
tekeningen, enige optische en / of elektronisch leesbare informatiedragers – niet limitatief
hier opgesomd – die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van Shalom bij het
einde van het lidmaatschap inleveren.
6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Via de secretaris kan een verzoek worden ingediend om uw persoonsgegevens in te zien, te
ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u bezwaar wilt maken tegen de
(verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 of vragen heeft over
dit privacy beleid, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.
7. Wijzigingen.
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via mail of per brief bekend
gemaakt en mede op de website gepubliceerd.
IJsselmuiden, december 2018
Het bestuur van Christelijk Gemengd Koor Shalom

Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met het privacy beleid van het Christelijk Gemengd
Koor Shalom:
Plaats, datum

________________
Naam

Handtekening

________________

________________

