Privacybeleid 4 Mei-Projekt

Je hebt recent of in het verleden jouw gegevens aan ons doorgegeven vanwege
lidmaatschap, donateurschap, het ontvangen van onze nieuwsbrief, reserveringen of een
andere (zakelijke) overeenkomst. Daarom beschikken wij over jouw gegevens, zoals naam
en e-mailadres. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing.
Overeenkomstig deze nieuwe wetgeving hebben wij ons privacybeleid opgesteld. Wij
hebben dit gedaan om beter inzichtelijk te maken hoe wij met jouw gegevens omgaan.
Verder leggen wij uit wat je rechten zijn op het gebied van persoonsgegevens en hoe je ons
hierover kunt bereiken.
In het kort houdt dit in:
•
bewaren van persoonsgegevens: o.a. naam, adres en e-mailadres
•
wij zullen je nooit telefonisch benaderen voor commerciële doeleinden
•
periodiek toesturen van onze nieuwsbrief
•
gegevens worden nooit doorgegeven aan derden
PRIVCACYBELEID VAN VERENIGING 4 MEI-PROJEKT
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging 4 MeiProjekt, of Stichting Vrienden van het 4 Mei-Projekt (hierna: “de organisatie”)
verwerkt van haar leden, oud-leden, donateurs, of andere geïnteresseerden.
Bij het aangaan van een lidmaatschap, aanmelding voor de Nieuwsbrief of wanneer je om
andere redenen persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk
toestemming om deze gegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1.

Verantwoordelijke
Het bestuur van de vereniging 4 Mei-Projekt is verantwoordelijk voor gegevensbescherming
en is bereikbaar via info@4meiprojekt.nl, KVK: 40024514

2.

Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel
In de volgende opsomming wordt aangegeven welke gegevens wij verwerken. Op onze
aanmeldformulieren staat duidelijk aangegeven dat deze gegevens enkel gebruikt worden
zoals beschreven in dit Privacybeleid.

2.1

Verwerking persoonsgegevens in het kader van het lidmaatschap
van de organisatie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

2.2

voor- en achternaam
stemgroep
adresgegevens
factuurgegevens indien afwijkend
telefoonnummer
e-mailadres
begin lidmaatschap
einde lidmaatschap

Verwerking persoonsgegevens bij kaartreserveringen
a. voor- en achternaam
b. e-mailadres

2.3

Verwerking persoonsgegevens voor Nieuwsbriefabonnees
a. voor en achternaam
b. e-mailadres

2.4

Verwerking van persoonsgegevens bij zakelijke overeenkomsten
a.
b.
c.
d.
e.

2.5

voor- en achternaam
adresgegevens bedrijf
factuurgegevens indien van toepassing (bv. postbusadres of mailadres)
zakelijk telefoonnummer
e-mailadres

Verwerking van persoonsgegevens via de website
a. Mensen die via het contactformulier contact opnemen, laten hun gegevens
achter in de database van Wordpress (dus gehost door een derde partij). Deze
gegevens worden elk jaar geschoond (d.w.z. de organisatie verwijdert deze
informatie na 1 jaar).
b. Van leden wordt minimaal het e-mail-adres bewaard in de database van
Wordpress en meestal ook een (gebruikers-)naam.

2.6

Verwerking van persoonsgegevens in de Projektor
De Projektor is het verenigingsblad waarin doorgaans een adreslijst van de koorleden is
opgenomen. In de adreslijst worden naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
vermeld, e.e.a. om de onderlinge bereikbaarheid te verbeteren. Als je dat niet wilt, kun je
dat kenbaar maken bij het bestuur via info@4meiprojekt.nl . Het bestuur zal jouw verzoek
honoreren.

3.

De organisatie verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor
de volgende doeleinden:
•
•

de verstrekking van de aangevraagde informatie of het afhandelen van de door
jou aangevraagde overeenkomst (o.a. lidmaatschap)
versturen van de nieuwsbrief van het 4 Mei-Projekt, welke wij periodiek
versturen. Deze brieven bevatten informatie over de organisatie en/of
(gelijksoortige) activiteiten.

Afmelding voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onder aan de
nieuwsbrief. De gegevens zullen dan worden verwijderd uit onze ontvangerslijst.
De organisatie gebruikt de gegevens niet voor marktonderzoek en verstrekt geen gegevens
aan derden.
NB! De Nieuwsbrief wordt verstuurd met Mailchimp. Mailchimp beheert in feite de emailadressenlijst van de “nieuwsbriefabonnees” (in hun definitie: ‘contacts’). Mailchimp
heeft zijn eigen privacybeleid, zie https://mailchimp.com/legal/privacy !

4.

Bewaarplaats en -termijnen

De persoonsgegevens die de organisatie beheert, worden bewaard op Google Drive:
koor.4meiprojekt@gmail.com en zijn uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden.
Persoonsgegevens van leden en oud-leden worden bewaard zolang de organisatie blijft
bestaan (o.a. ten behoeve van reünies), tenzij er door de desbetreffende persoon specifiek
wordt gevraagd om deze gegevens uit ons bestand te verwijderen.
Persoonsgegevens vanwege kaartreserveringen concerten worden vernietigd binnen 1 jaar
na afloop van het betreffende concert.
Persoonsgegevens vanwege een nieuwsbriefabonnement worden automatisch verwijderd
bij opzegging van het nieuwsbriefabonnement.
Als je een donatie aan ons doet, worden je bankgegevens en de ten naamstelling van de
bankrekening opgenomen in de financiële administratie. We kunnen en mogen deze
gegevens niet verwijderen.

5.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
a. Via de administratie van de organisatie (info@4meiprojekt.nl) kun je een verzoek
indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen
en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren
over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet
inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
b. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met
de organisatie (info@4meiprojek.nl). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in
ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende
persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting
genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het
geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.
c. Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens
verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het bestuur via
info@4meiprojekt.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing, kun je natuurlijk altijd
gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op
de bevoegde rechter.
d. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden
gericht aan het bestuur via info@4meiprojekt.nl.

6.

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website
www.4meiprojekt.nl bekend gemaakt.
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