Privacybeleid vereniging Kinderkoor Sunshine
Vooraf
Kinderkoor Sunshine verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant
informeren. In dit document geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door kinderkoor Sunshine.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u of uw kind zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid
kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.
Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt vereniging kinderkoor Sunshine persoonsgegevens?
Kinderkoor Sunshine verwerkt persoonsgegevens van leden, oud-leden, dirigent, bestuursleden, oudbestuursleden en leden van het combo.
Welke persoonsgegevens verwerkt kinderkoor Sunshine?
Van leden: naam en adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s)
bankrekeningnummer.
Van bestuursleden: naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Van dirigent en comboleden: naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer
Van oud leden en oud-bestuursleden: naam en e-mailadres
Vrijwilligers: naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het secretariaat van kinderkoor Sunshine is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens
en gebruikt hiervoor een Excel-sheet, beveiligd met wachtwoord.
Waarvoor verwerkt vereniging Kinderkoor Sunshine persoonsgegevens?
Kinderkoor Sunshine heeft persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u
informeren over betaling van contributie en na iedere bestuursvergadering. Ook wordt u op de hoogte
gebracht van de agenda en van afwijkende data en tijden.
De correspondentie zal hoofdzakelijk plaatsvinden via e-mail; bij groepsadressering zal de correspondentie
worden verstuurd in BCC zodat de e-mailadressen niet zichtbaar zijn.
De verstrekte telefoonnummers worden gebruikt in noodgevallen. Mocht er tijdens repetitie of optreden
iets aan de hand zijn met uw kind(eren), dan kunnen wij u met deze gegevens doeltreffend bereiken.
Geboortedata worden gehanteerd om uw kind in de juiste groep te kunnen indelen en bij het aanschaffen
van cadeaus rondom 5 december.
Hoe gaat vereniging Kinderkoor Sunshine met uw persoonsgegevens om?
Verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal
gebruik binnen onze vereniging verwerkt. Bij beëindiging van lidmaatschap zullen naam + e-mailadres nog
worden opgeslagen om u in de toekomst te kunnen informeren in geval van een reünie. Alle overige
persoonsgegevens worden verwijderd.
Wilt u na beëindiging van lidmaatschap uw gegevens helemaal laten verwijderen, dan kunt u dit doorgeven
aan het secretariaat van Kinderkoor Sunshine.
Persoonsgegevens met een specifiek doel, bijvoorbeeld medicijngebruik voor een koorweekend, worden
alleen voor dat doel bewaard en na afloop vernietigd.
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Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Het secretariaat van Kinderkoor Sunshine beheert de door u verstrekte persoonsgegevens. Ook aan de
penningmeester worden persoonsgegevens verstrekt voor het innen van de contributie. De penningmeester
beheert deze gegevens in een Excel-sheet met een wachtwoord. De penningmeester is verantwoordelijk
voor de verwerking van de financiële gegevens m.b.t. lidmaatschap en eigen bijdrage voor activiteiten.
Daarnaast beschikken zowel voorzitter als dirigent over een ledenlijst met namen, e-mailadressen en
telefoonnummers om in geval van nood de ouders te kunnen bereiken.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de statuten
verkozen uit de vertegenwoordigers van de leden van Sunshine.
In uitzonderlijke gevallen zoals een koorreisje kan ook een ander bestuurslid de beschikking hebben over een
ledenlijst met namen en telefoonnummers.
Uitwisseling van persoonsgegevens buiten vereniging Kinderkoor Sunshine
Kinderkoor Sunshine mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is kinderkoor Sunshine gebonden aan de daarvoor geldende weten regelgeving.
Kan ik zien welke gegevens vereniging Kinderkoor Sunshine van mij verwerkt?
Indien u inzage wilt hebben in de persoonsgegevens die binnen onze administratie opgeslagen worden, kunt
u contact opnemen met het secretariaat van onze vereniging: kinderkoorsunshine@gmail.com
Foto’s en video
Tijdens optredens en evenementen zoals een koorweekend worden foto’s gemaakt. Dit zijn uitsluitend
groepsfoto’s welke zonder toevoeging van naam kunnen worden gepubliceerd op onze facebookpagina en
website. In uitzonderlijke gevallen kan er ook een groepsfoto worden geplaatst in media zoals krant en huisaan-huisbladen.
In mindere mate worden ook video-opnames gemaakt van het gehele koor tijdens optredens.
Met het inschrijven van uw kind gaat u hiermee akkoord.
Als uw kind niet herkenbaar op website of (sociale) media te zien mag zijn, kunt u dit via
e-mail kenbaar maken aan het secretariaat van onze vereniging: kinderkoorsunshine@gmail.com
Uw kind zal dan op groepsfoto’s onherkenbaar worden gemaakt.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Kinderkoor Sunshine kunt u contact
opnemen met het secretariaat: kinderkoorsunshine@gmail.com
Melden van datalekken
Wanneer er ondanks alle zorgvuldigheid toch persoonsgegevens bij derden terecht zijn gekomen, meldt
kinderkoor Sunshine dat digitaal bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens:
http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Het secretariaat doet deze melding en informeert ook de
betrokken (ouders van deze) personen en het bestuur.
Wijzigingen privacy beleid
Het verwerken van persoonsgegevens en de daarbij behorende verantwoordelijkheid van het bestuur komt
regelmatig terug in de bestuursvergadering.
Kinderkoor Sunshine behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het
verdient aanbeveling om dit privacy beleid met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele
wijzigingen op de hoogte bent.
U kunt dit privacy beleid raadplegen via onze website www.kinderkoorsunshine.nl onder de pagina Archief.
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