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• De  Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  (AVG) is  de  nieuwe

privacywetgeving  per  25  mei  2018.  Privacyrechten  van  klanten  of  gebruikers

worden  er  mee  versterkt  en  uitgebreid.  De  Europese  Unie  kent  hiermee  één

privacywet.  De  Wet  bescherming  persoonsgegevens  (Wbp)  geldt  niet  meer.

Internationaal  staat  de  AVG  bekend  als  General  Data  Protection  Regulation

(GDPR). 

• Ook  als  geregistreerde  vereniging  hebben  we  daarmee  te  maken,  we  treden

immers  op,  er  worden  ledengegevens  verzameld,  we  gebruiken  bijvoorbeeld

persoonlijke  gegevens   intern  en  soms  ook  extern  bijvoorbeeld  middels   het

plaatsen  van een  redactioneel  stuk  of   we publiceren  beeldbestanden  waarop

personen voorkomen. Een website is een extra communicatiemiddel waarmee je

je vereniging meer openstelt naar buiten toe. De AVG van HaveNloos heeft naast

de schriftelijke afspraken die wij met onze leden maken primair als doel om de

bewustwording van het gebruik van gegevens te vergroten en om aan personen

die met ons contact hebben inzage te geven in de wijze waarop wij als HaveNloos

met die gegevens omgaan.

• Zeemanskoor HaveNloos Uden Uden, ingeschreven bij de KvK onder nummer

73191019   wordt   uitsluitend gevormd door  leden van het  Zeemanskoor  en  te

dezen vertegenwoordigd door het Bestuur.  Derhalve maken de met de leden van

Zeemanskoor HaveNloos Uden overeengekomen AVG verklaring integraal deel uit

van deze AVG.  Aangezien de AVG verklaring t.a.v. de leden primair intern gericht

zijn   en  beschrijft  waarop  Zeemanskoor  Havenloos  Uden  omgaat  is  deze

onvoldoende om ook extern te gebruiken zodat het Bestuur de noodzaak daarin

wenst te verwoorden in dit document. 

• Zeemanskoor HaveNloos Uden  heeft als vereniging met  meer onder de 

privacywet vallende groepen van personen  te maken en treedt regelmatig naar 

buiten toe middels publicaties, persberichten, lichtkranten en mediadragers  etc. 

waarbij het  wettelijk  noodzakelijk is om die AVG tekst te prepareren. 
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• Dit document wordt beschouwd als onverbrekelijk te zijn verbonden met de 

bestaande AVG van Zeemanskoor HaveNloos Uden.

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 van 

organisaties een aantal antwoorden die in het privacy beleid moeten worden 

opgenomen.

Uitgangspunt: Zeemanskoor HaveNloos Uden  verzamelt op verschillende plekken 

persoonsgegevens van haar leden, koren, sponsoren, donateurs, vrijwilligers, 

geïnteresseerden zoals festivalbezoekers, vrijwilligers en betrokkenen. Voor, tijdens en na

door Zeemanskoor HaveNloos Uden georganiseerde  evenementen worden foto- en 

filmopnames gemaakt. Daarnaast publiceert Zeemanskoor HaveNloos Uden via diverse 

mediadragers naar buiten toe onder meer om promotie te verkrijgen omtrent door 

Zeemanskoor HaveNloos Uden georganiseerde evenementen.  Zeemanskoor HaveNloos 

Uden stelt daarbij de intentie centraal om zo zorgvuldig mogelijk met dergelijke 

persoonsgegevens om te gaan waarbij   Zeemanskoor HaveNloos Uden je graag wil 

informeren over deze verzameling en verwerking door Zeemanskoor HaveNloos Uden 

van deze persoonsgegevens. 

Deze verklaring is ingedeeld naar de verschillende rollen waarin/waarbij je betrokken 

kunt zijn bij onze organisatie. 
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Overzicht van rollen

Deze Privacyverklaring geldt voor de verzameling van je persoonsgegevens door als je op

één van de volgende manieren met Zeemanskoor HaveNloos Uden in contact bent:

 1 je maakt gebruik van de websites en online diensten van Zeemanskoor   

HaveNloos Uden

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je en waarvoor gebruiken wij deze 

gegevens? Wanneer  je  lid  bent  van  Zeemanskoor  HaveNloos  Uden:  Via  je  

lidmaatschap van  bent je automatisch toegevoegd als “geregistreerd  

gebruiker” bij de website van  alsmede overige  door  Zeemanskoor  

HaveNloos Uden gebruikte  Social Media en/of online Diensten.  De minimale 

gegevens die Zeemanskoor HaveNloos Uden  voor je Lidmaatschap nodig  

heeft zijn beschreven in de “AVG  Ledenadministratie” 

 1.1 Zeemanskoor HaveNloos Uden  gebruikt persoonsgegevens om je account

aan  te  maken  en  je  zo  als  unieke  gebruiker  van  de  online  diensten  van

Zeemanskoor HaveNloos Uden gebruik te laten maken. Wanneer je inschrijft of

als  toeschouwer  meedoet  bij/aan  door  Zeemanskoor  HaveNloos  Uden

georganiseerde  evenementen  geeft  je  Zeemanskoor  HaveNloos  Uden

automatisch  toestemming  om  beelden  waarop  je  staat  te  gebruiken  voor

promotiedoeleinden. Ook wanneer Zeemanskoor HaveNloos Uden foto's maakt

van optredens met als specifiek doel die binnen de vereniging te verspreiden of

te  publiceren  als  informatieverstrekking  in  kranten,  websites,Facebook  etc.

geldt dat in principe toestemming hebt gegeven voor die publicatie tenzij je

uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft dit niet te wensen. Hiervoor verwijzen wij je

naar de wettelijke  richtlijnen AVG alsmede wijze van reclamatie. 

 1.2 Bewaartermijn:  van  je  persoonsgegevens:

Zeemanskoor  HaveNloos  Uden   bewaart  je  persoonsgegevens  zolang  je

lidmaatschap duurt en/of contacten onderhoudt met Zeemanskoor HaveNloos

Uden. 
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 1.3 Als je uitschrijft als lid van Zeemanskoor HaveNloos Uden en langer dan 12 

maanden geen correspondentie van Zeemanskoor HaveNloos Uden hebt  

ontvangen inzake je lidmaatschap zullen wij  je persoonsgegevens uit onze 

administratie binnen 12 maanden daarop volgend verwijderen. 

 2  Wanneer  je  informatie  aanvraagt  bij  Zeemanskoor  HaveNloos  Uden :  

(bijvoorbeeld omtrent optredens etc.)

 2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je en waarvoor gebruiken wij 

deze gegevens?

 2.2 je  kunt  online  diverse  digitale  brochures  en  informatie  aanvragen,  

bijvoorbeeld  van  door  Zeemanskoor  HaveNloos  Uden  georganiseerde  

Festivals.  De verzameling en het gebruik van je persoonsgegevens gaat  

daarbij als volgt:

 2.3 -je e-mailadres vraagt Zeemanskoor HaveNloos Uden om je de bewuste  

informatie toe te sturen. Daarnaast kunt je via E-mail opgeven dat je wenst

dat we je persoonlijke e-mail gegevens onmiddellijk verwijderen.

 2.4 -je  voorletters,  achternaam  en  evt.  Organisatie   vraagt  Zeemanskoor  

HaveNloos Uden om je  te identificeren  en  de communicatie  met  je  te  

personaliseren.

 2.5 -je postadres vraagt Zeemanskoor HaveNloos Uden  soms om te herkennen

of je al geïnteresseerde bent en om je per post te informeren of nieuws,of 

tips aangaande Zeemanskoor HaveNloos Uden .

 2.6 -je telefoonnummer vraagt Zeemanskoor HaveNloos Uden om telefonisch  

contact met je op te nemen om eventuele vragen omtrent de gevraagde 

gegevens,  Festivals   en/of  Zeemanskoor  HaveNloos  Uden informatie  te  

beantwoorden ofwel bepaalde zaken met je nader af te stemmen;

 2.7 -je  geboortedatum  vraagt  Zeemanskoor  HaveNloos  Uden   om  je  te  

feliciteren op je verjaardag en om een indruk te krijgen van de leeftijd van 

de achterban van Zeemanskoor HaveNloos Uden.    Dit  kan onder meer  

gebruikt worden om rekening te houden met het ontwerp van podia etc.  

tijdens door Zeemanskoor HaveNloos Uden te organiseren optredens en/of 

Festivals.
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 2.8 -Zeemanskoor HaveNloos Uden  slaat op welke digitale informatie je wenst 

te ontvangen (zoals welke brochure of checklist). Op basis hiervan kunnen 

wij  je gerichter van informatie voorzien als  je  bijvoorbeeld een digitale  

nieuwsbrief of post van ons ontvangt. Daarnaast analyseren wij hoe vaak 

onze informatie door websitebezoekers wordt aangevraagd, zodat we ons 

aanbod kunnen blijven verbeteren. 

 2.9 Bewaartermijn  van  je  persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens tot  48 maanden na het laatste contact dat wij  

met je hebben.

 3 je bent sponsor of donateur van Zeemanskoor HaveNloos Uden 

 3.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je en waarvoor gebruiken wij 

deze gegevens? De verzameling en het gebruik van je persoonsgegevens 

van je als donateur gaat als volgt:

 3.2 -je e-mailadres vraagt Zeemanskoor HaveNloos Uden  om je sponsoring/ 

donatie te bevestigen, voor eventuele vragen omtrent betalingen en om te 

herkennen of je al sponsor/donateur bent. Wij geven op het  online  

formulier  of  in  de afspraken ook  aan dat  je  logo en bedrijfsgegevens  

gebruikt zal worden voor publicaties die direct en/of indirect te relateren  

zijn aan daartoe gemaakte afspraken en je sponsoring/donateurschap op 

een positieve wijze te reklameren. 

 3.3 -je voorletters, achternaam etc. vraagt Zeemanskoor HaveNloos Uden om 

je te identificeren en de communicatie met je te personaliseren. je kunt  

daartoe bezwaar maken als je dit niet wilt. 

 3.4 -je  naam,  het  bedrag,  de  frequentie  en  je  IBAN  vraagt  Zeemanskoor  

HaveNloos Uden om de betaling uit te voeren.

 3.5 -je postadres vraagt Zeemanskoor HaveNloos Uden  om te herkennen of je 

al sponsor/donateur bent en om je per post  te  informeren  over  nieuws  

betreffende Zeemanskoor HaveNloos Uden.
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 3.6 -je telefoonnummer vraagt Zeemanskoor HaveNloos Uden  om je door  

middel van telefonische afstemming te benaderen voor sponsoring/donaties

en om je te bedanken. 

 3.7 -je  geboortedatum  vraagt  Zeemanskoor  HaveNloos  Uden  om  je  te  

feliciteren op je verjaardag en om een indruk te krijgen  van  de  

gemiddelde leeftijd van de achterban Zeemanskoor HaveNloos Uden.

 3.8 Bewaartermijn van je persoonsgegevens Wij bewaren je persoonsgegevens 

tot  36  maanden  na  je  laatste  donatie.  Daarna  anonimiseren  wij  je  

sponsoring/ donatiegegevens.

Pagina:  6 van 7 24-01-20
 



AVG  2020 Zeemanskoor HaveNloos Uden

 4  je bent als vrijwilliger bij Zeemanskoor HaveNloos Uden betrokken:

Welke  persoonsgegevens  verzamelen  wij  van  je  en  waarvoor  

gebruiken wij deze gegevens? 

 4.1 Als  je  vrijwilliger  van  Zeemanskoor  HaveNloos  Uden   bent  bestaat  de  

verzameling en het gebruik van je persoonsgegevens als volgt:

 4.2 Interesseformulier /intakegesprek voor vrijwilligers:

 4.3 -Wij vragen  je voor- en achternaam, je woonplaats en je e-mailadres. Deze

gegevens zijn verplicht, en heeft Zeemanskoor HaveNloos Uden nodig 

om contact met je op te laten nemen door de juiste contactpersoon binnen 

de vrijwilligersorganisatie.

 4.4 -Als je je telefoonnummer opgeeft, kan Zeemanskoor HaveNloos Uden je  

hiertoe ook laten bellen.

 4.5 -Als je extra informatie opgeeft, zoals je specifieke interesse in een 

vrijwilligersfunctie, kan Zeemanskoor  HaveNloos  Uden  je  zo  gericht  

mogelijk inplannen. 

 4.6 -Nadat  je  vrijwilliger  bent  geworden:  Als  je  eenmaal  vrijwilliger  bent,  

verwerkt Zeemanskoor HaveNloos Uden diverse persoonsgegevens van 

je, zoals je contactgegevens, om je als vrijwilliger goed te informeren  en  

om  contact  met  je  te  onderhouden.  Zo  kunnen  we  je  bijvoorbeeld  

uitnodigen voor vergaderingen. 

 4.7 Bewaartermijn van je persoonsgegevens

 4.8 Zeemanskoor HaveNloos Uden bewaart de persoonsgegevens in het kader 

van je rol als vrijwilliger gedurende een periode van 24 maanden na  

het beëindigen van je vrijwilligerstaken om je te kunnen herkennen  

indien je uzelf binnen 24 maanden weer opnieuw opgeeft als vrijwilliger.  

Daarna anonimiseert Zeemanskoor HaveNloos Uden  je gegevens.
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