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PRIVACY BELEID LIMBURGSE KOORSCHOOL
DOEL REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS
Ledenregistratie
Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens (ledenbestand) is het naar behoren laten
functioneren van de koorschool. Hierbij valt te denken aan het rondsturen van mededelingen,
nieuwsbrieven en uitnodigingen, het organiseren van vervoer, het innen van contributie, het
bijhouden van jubilea, het kunnen verantwoorden van ledenaantallen.
Belangstellendenregistratie
Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens van belangstellenden is het op de hoogte
kunnen houden van activiteiten die (mede) door de koorschool zijn georganiseerd. Dit aangezien de
stichting in haar doelstelling – naast het opleiden van haar leden – heeft staan het bevorderen van
koorzang door jeugd in zijn algemeenheid.

VERANTWOORDELIJKHEID
De bescherming van de persoonsgegevens maakt onderdeel uit van de portefeuille van de secretaris,
maar het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk.

PERSOONSGEGEVENS
Ledenregistratie
Van de leden worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer(s), emailadres(sen), geslacht, geboortedatum, startdatum lidmaatschap, iban,
koorindeling.
Bij beëindiging lidmaatschap worden deze gegevens overgebracht naar een ‘oud-ledenregistratie’ ter
archivering voor eventuele toekomstige communicatie en ter verantwoording.
Belangstellendenregistratie
Van belangstellenden wordt tenminste geregistreerd: naam, emailadres(sen). En voor het overige die
gegevens die zij zelf hebben aangegeven. Dit betreft 1 of meer van de gegevens genoemd onder
‘ledenregistratie’.
Onder ‘belangstellenden’ vallen tevens diegenen die hebben aangegeven de koorschool te volgen via
Social Media. Daarvan vindt geen separate registratie plaats.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
De koorschool bewaart geen bijzondere persoonsgegevens1.

INFORMEREN OVER REGISTRATIE
Personen worden bij aanmelding geïnformeerd over registratie van hun persoonsgegevens. Daaraan
is verbonden dat degenen die al dan niet als lid meedoen aan activiteiten van de koorschool
(optredens, concoursen, projecten of anderszins) instemmen met het gebruik van beeld- en
geluidmateriaal.

1

Godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een
vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk
gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische kenmerken. Onder
deze laatste vallen vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat.
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INZIEN EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Personen kunnen hun gegevens opvragen dan wel een verzoek tot verwijdering indienen bij het
bestuur, via info@limburgsekoorschool.nl

BESTAND PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden op internet bewaard, waarbij ook back-up is geregeld. Alleen
bestuursleden hebben toegangsrechten.

OVERIGE MAATREGELEN
Gegevens worden niet met externe partijen gedeeld. Zo dit in de toekomst nodig zou zijn voor
operationele doeleinden (bijv. verzending flyers) dan wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld.
Gegevens worden niet gedeeld met leden/belangstellenden. De koorschool zal hooguit aan personen
aangeven dat iemand hun gegevens wil hebben, maar zal de gegevens niet zelf doorgeven.

MELDING DATALEKKEN
Bij constatering van een datalek zal melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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