Pop- en Musicalkoor Popcorn Lochem
PRIVACYVERKLARING VERENIGINGSADMINISTRATIE 2018
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van koorleden, leveranciers en andere
opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken
omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor
onze (potentiële) koorleden als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen, dan wel waarmee wij
anderszins overeenkomsten sluiten.
(potentieel) koorlid
Bent u een potentieel koorlid van ons, dan hebben we uw gegevens nog niet nodig. Tenzij u ons verzoekt om
bijv. meer info te sturen over Popcorn.
Ben je echter Popcorner (we schrijven ‘je’ als gewaardeerd koorlid), dan gebruiken we je gegevens om je af en
toe per e-mail op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van ons koor. Hiervoor wordt ook het
afgeschermde gedeelte van de website gebruikt. Je postadres wordt gebruikt om de overeenkomst te sluiten dat
je bij ‘de club’ hoort; de bijbehorende bankgegevens zullen gebruikt worden om de contributie automatisch af te
schrijven. Ook geeft het bestuur -in voorkomend geval- persoonsgegevens door aan de contactpersoon van onze
eigen ‘lief-en-leed’ commissie; wel zo leuk dat we in geval van een feestelijke, of juist vervelende gebeurtenis ook
aan jou, als koorlid, denken in de vorm van bijv. een kaartje. Nadat je Popcorner bent geworden verzoeken we je
ook om een leuke foto voor ons smoelenboek. Deze foto is alleen te zien op het afgeschermde gedeelte van onze
website. Uiteraard heb je de mogelijkheid om dit te weigeren. Een koor brengt echter met zich mee dat de
koorleden soms letterlijk ‘in the picture’ staan. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt kun je dit altijd aan het
bestuur aangeven, zodat er -indien mogelijk- rekening mee gehouden wordt op website en social media kanalen.
(potentiële) leverancier, opdrachtnemer of collega-koor
Bent u een (potentiële) leverancier, andere opdrachtnemer of collega-koor, dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst. Ook is het noodzakelijk om efficiënt
met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van deze overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de
uitvoering van een verzekering, of die van een optreden.
Ook een vereniging koopt in; bij inkoop zijn uw gegevens nodig om u te kunnen laten weten aan welke
specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te
kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen. En vlot en efficiënt
met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw
persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter
wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde diensten geen uitvoering kunnen geven.
Doorgifte aan derden
Een no-brainer. We zijn een vereniging en geven persoonsgegevens niet door aan derden. Niet uit die van onze
ledenadministratie, noch anderszins.
Direct marketing
Popcorn Lochem is een vereniging en doet niet aan direct marketing. Zij biedt haar koorleden informatie d.m.v.
een beveiligd inlog-gedeelte op haar website, alsmede via persoonlijke e-mails. Popcorn gebruikt daarvoor geen
(geautomatiseerde) direct-mail aanbieders.
Bewaarperiode persoonsgegevens
Voor ex-koorleden
Indien je bij ons gezongen hebt, maar je hebt je lidmaatschap beëindigd, dan zullen wij je persoonsgegevens wel
bewaren. We doen dit om je op de hoogte kunnen houden van bijv. onze concerten en andere optredens. Het
spreekt voor zich dat je kunt aangeven hier géén prijs op te stellen; we zullen dan je gegevens wel verwijderen.
Overig
Ook indien wij op een andere manier contact met u hadden: zijnde bijv. leveranciers, collega-koren, muzikanten
et cetera; we houden graag uw gegevens in ons bestand, om u -in voorkomend geval- nog eens te kunnen
benaderen. Hebben wij wel met u een overeenkomst gesloten, dan zullen wij uw persoonsgegevens sowieso
bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is
uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze
administratie te bewaren voor de Belastingdienst.
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Uw rechten
We maken geen onderscheid hier tussen koorleden of derden; u heeft het recht om ons te vragen uw eigen
persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van
uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen uw
persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar
maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u ons
benaderen op: secretariaat@popcornlochem.nl
Kortom
De gewijzigde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht is, heeft ons
als vereniging verplicht deze privacyverklaring op te stellen. We zien het als een goede gelegenheid om privacy
en veiligheid onder de loep te nemen. Voor Popcorn spreekt het echter voor zich dat zij zorgvuldig omging met
haar (leden)administratie en er alles aan zal doen om deze grote zorgvuldigheid voort te zetten.
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