Verklaring bescherming persoonsgegevens bij CKV Novo-Cantare * Apeldoorn
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die is ingegaan op 25 mei 2018 is bedoeld om burgers
meer rechten en mogelijkheden te geven ten aanzien van de verzameling, verwerking en bescherming van hun
persoonlijke gegevens door anderen.
De verordening is voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren van toepassing.
Ook onze vereniging valt dus onder deze verordening.
Onze vereniging bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens van de leden, de donateurs en de sponsoren.

1.

Welke persoonsgegevens van onze leden bewaren en gebruiken wij met welk doel en hoe lang
Met het doel…
… een overzicht te hebben van
alle relevante gegevens van
onze leden
… berichten door te kunnen
geven hanteren wij:
de algemene ledenlijst

Gebruiken/publiceren wij in
voorkomende gevallen uw:
-achternaam +voorletter(s)
-roepnaam
-adres
-geboortedatum
-telefoonnummer
-mailadres
-aanvang lidmaatschap
- bankrekeningnummer
- lichaamslengte

Gegevens in bezit van:
Het dagelijks bestuur en de
ledenadministrateur

… de onderlinge band binnen de
vereniging te bevorderen is er
het contactblad ‘Novo Contact’
en het smoelenboek ‘Ons
Gezicht’.

-lief en leed
-pasfoto

Alle leden ontvangen beide
uitgaven in boekvorm op
naam.
Het smoelenboek is ook te
zien op het besloten gedeelte
van de website.

… het koor bekend te maken via
het internet is er een website en
maken we gebruik van facebook

Persoonsgegevens worden
gepubliceerd op het besloten
gedeelte van de website

Het dagelijks bestuur

Op facebook worden geen
namen genoemd, wel worden
foto’s herkenbaar
gepubliceerd, dit enkel met
uw toestemming
Alle persoonsgegevens worden verwijderd/vernietigd bij het eind van het lidmaatschap.
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2. Privacy policy voor CKV Novo-Cantare, eigenaar van www.novo-cantare.nl
1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.novo-cantare.nl is een belangrijke taak voor
ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze
informatie gebruiken.
2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.novo-cantare.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze
privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van CKV Novo-Cantare en
specifiek www.novo-cantare.nl, kun u ons benaderen via e-mail.
Ons e-mailadres is secretaris@novo-cantare.nl.
4) Monitoren gedrag bezoeker
www.novo-cantare.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website
bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een
gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de
kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder
meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Persoonlijke gegevens van leden van onze vereniging zijn met toestemming gepubliceerd op een
besloten pagina van deze website.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze
vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke
informatie.
5) Gebruik van cookies
www.novo-cantare.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de
pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen
en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de
browser deelt.
Functionele cookies: om de site goed te laten functioneren;
Analytische cookies: voor het verzamelen en analyseren van statistieken, om de effectiviteit van onze
website te verbeteren en om het gebruik van de website bij te kunnen houden en te vergroten;
Cookies om de site te verrijken met persoonlijke inhoud en relevante informatie;
Cookies om social-media-functies mogelijk te maken.
6) Cookies uitschakelen
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden
van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van
uw browser.
7) Datalek
Het voorkomen van een datalek is voor wat betreft de gegevensverwerkingen via internet geregeld via
de provider en de database die in eigen beheer afgesloten en vernieuwd kan worden.
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3. Communicatie met de leden over de bescherming van persoonsgegevens
Bovenstaande is per mail en/of op papier aan alle leden toegezonden om openheid van zaken te geven omtrent het
bewaren en gebruiken van persoonsgegevens in onze vereniging.
In deze informatie is ook gewezen op het recht van inzage en /of wijziging van de persoonsgegevens.
Middels een antwoordformulier is om toestemming gevraagd voor het (blijven) gebruiken van de in bezit zijnde
persoonsgegevens zoals onder 1. is beschreven.

De antwoorden van de leden zijn in het bezit van de secretaris en worden bewaard in een fysieke map.

4.

Verantwoordelijkheid
•
•
•

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beheer van de gegevens.
Het bestuur wijst in voorkomende gevallen personen aan, die -enkel in het belang van de vereniginggebruik kunnen maken van een deel van de beschikbare gegevens.
Met allen die met persoonsgegevens werken zijn de aandachtspunten besproken.
Het bestuur draagt geen verantwoordelijkheid voor publicatie en/of gebruik van gegevens door derden.

Apeldoorn, ………..

Bestuur Christelijke Koorvereniging Novo-Cantare * Apeldoorn.
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