Christelijke Oratoriumvereniging
Amstelveen

PRIVACY-VERKLARING

Privacyverklaring COV Amstelveen
In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met de
persoonsgegevens van onze leden die we verwerken.
Inleiding
Voor de COV is de bescherming van persoonsgegevens van onze leden
belangrijk.
De COV respecteert de privacy van haar leden en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke gegevens die de leden verstrekken, vertrouwelijk en in
overeenstemming met de wet worden behandeld.
Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot de
leden te herleiden zijn. Voor de COV zijn dat: naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, zangstem, bank- en betaal
gegevens.
Doel van bewaren van persoonsgegevens
Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens is:
- het informeren van de leden over ledenvergaderingen, bijzondere
evenementen, uitvoeringen etc.
- het innen van contributie
- het opstellen van een ledenlijst voor de leden
- het versturen van verjaardagskaarten
- het in voorkomende gevallen informeren en consulteren van de
leden.
Bewaren persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden geregistreerd en bewaard bij het bestuur
van de COV, m.n. bij de voorzitter/ de secretaris en de penningmeester.
Deze laatste beschikt alleen over namen en betaalgegevens.
De gegevens worden digitaal bewaard op de PC ‘s van genoemde
bestuurders.
Van deze gegevens wordt regelmatig een back-up gemaakt, die apart
bewaard wordt bij de bestuurder thuis.
Daarnaast beschikken alle leden over een geprinte ledenlijst, waarin
opgenomen: naam, adres en telefoonnummer, die jaarlijks wordt
geactualiseerd.

Website
Op de website van COV staan gegevens omtrent de vereniging.
Tevens worden hier regelmatig foto’s van het koor opgezet, zonder
verdere, op personen herleidbare, gegevens.
De website maakt geen gebruik van cookies.
Bescherming van persoonsgegevens
Verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens zijn de
genoemde bestuursleden, maar tevens allen die met (een deel van) deze
gegevens te maken hebben, dus ook de leden. Het gaat hier om een
gedeelde verantwoordelijkheid.
De betrokken bestuurders beschermen de persoonsgegevens door middel
van inlogprocedures op hun PC. Toegang tot de bestanden hebben
uitsluitend: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Informeren
De leden worden geïnformeerd over welke gegevens bewaard worden
door middel van deze privacyverklaring, door het op de website plaatsen
van deze verklaring en door hen mondeling te informeren tijdens een
repetitie.
Inzien van gegevens
Leden kunnen hun eigen gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.
Zij kunnen daartoe een verzoek indienen bij de, hieronder genoemde,
coördinator persoonsgegevens.
Coördinator gegevensbescherming
Er is een coördinator gegevensbescherming. Deze functie ligt bij de
algemeen adjunct.
Deze coördinator is aanspreekpunt, indien leden hun eigen gegevens
willen inzien, wijzigen of verwijderen. De coördinator is tevens
verantwoordelijk voor het melden van eventuele datalekken aan de
bevoegde overheidsinstantie en is aanspreekpunt voor de overheid.
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