
 

    

Privacy beleid van Gloria Toonkunst Vlaardingen 
(ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 

2016/679) 

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 van 
organisaties een aantal antwoorden die in het privacy beleid moeten worden opgenomen. 
Onderstaande het privacy beleid van Gloria Toonkunst Vlaardingen. 

 • Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens is het kunnen aanschrijven 
van de leden, donateurs en relaties. Hieronder valt het rondsturen van 
mededelingen en uitnodigingen, het innen van contributie, het bijhouden van 
jubilea en lief & leed, het bijhouden van statistieken en de bestaande donateurs 
voor een nieuwe donatie, uitnodiging voor een concert, toezending van de 
nieuwsbrief.  

 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.  

 • De volgende persoonsgegevens  zijn in het bestand opgenomen en daar is  een 
overzicht van: 

 Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, Email adres, geboortedatum, datum 
  lidmaatschap. 

 • Op de besloten ledenpagina van de website van de vereniging (www.gloria-
toonkunst.nl) dat met een wachtwoord is beveiligd staan onder meer pasfoto’s 
van de leden met daarin de volgende informatie: naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer en e-mailadres. 

 • De gegevens van de leden op de besloten ledenpagina van de website van de 
vereniging (www.gloria-toonkunst.nl) dat met een wachtwoord is beveiligd, 
worden door de webmaster van de vereniging bijgehouden, die de gegevens 
ontvangt van de secretaris.   

 • Foto’s die gemaakt zijn van concerten of andere ledenactiviteiten kunnen door de 
webmaster van de vereniging worden geplaatst op de besloten ledenpagina van 
de website van de vereniging (www.gloria-toonkunst.nl) dat met een wachtwoord 
is beveiligd.  

 • Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard zoals 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. Er 
is geen wettelijke uitzonderingsregel van toepassing. 

 • Bij de aanmelding voor het lidmaatschap worden de verenigingsdocumenten 
overhandigd (HHR, statuten, koorregels) waarin wordt aangegeven over hoe de 
persoonsgegevens worden bewaard en dat deze gegevens  niet aan derden 
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worden verstrekt, dat er een foto van het koorlid op de website wordt 
gepubliceerd bij (wijziging van) samenstelling van het koor en wat er op de 
besloten ledenpagina van de website van de vereniging (www.gloria-toonkunst.nl) 
dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt gepubliceerd aan persoonsgegevens 
en foto’s. 

  Donateurs worden per mail geïnformeerd over hoe de persoonsgegevens worden 
bewaard en dat deze gegevens  niet aan derden worden verstrekt. 

 • Op aanvraag bij de secretaris krijgt de donateur inzage in de van hem 
geregistreerde gegevens, waarbij de gegevens van anderen onleesbaar zijn 
gemaakt. 

 • De persoonsgegevens worden  bewaard op de computers van de secretaris en de 
penningmeester.   

 • Voor het bijhouden van de persoonsgegevens voor op de besloten pagina van de 
website van de vereniging (www.gloria-toonkunst.nl) dat met een wachtwoord is 
beveiligd, worden persoonsgegevens bewaard op de computer van de secretaris 
die deze gegevens doorgeeft aan de webmaster voor het bijhouden ervan op de 
besloten pagina van de website van de vereniging. 

•  De secretaris maakt  regelmatig een back-up van het gegevensbestand  en zendt 
een kopie daarvan aan de penningmeester. De back-up, waarvan het bestand met 
persoonsgegevens beveiligd is met een wachtwoord, wordt tevens bewaard bij 
een van de andere bestuursleden. 

 • Het document is beveiligd met een wachtwoord, De Pc is adequaat beschermd 
door een virusprogramma. 

 • De secretaris en de penningmeester hebben toegang tot de bestanden met de 
persoonsgegevens. 

 • De secretaris is de functionaris voor de gegevensbescherming binnen de 
organisatie.  

 • Er zijn afspraken gemaakt met externe partijen (indien daar gebruik van wordt 
gemaakt) die de persoonsgegevens verwerken en er is een 
verwerkersovereenkomst. 

 • Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens 
gebruiken voor eigen gebruik. 

 • Bij mogelijke datalekken zal de secretaris, zodra hij is geïnformeerd, de leden, 
relaties en donateurs op de hoogte stellen van het data lek. 

Vastgesteld  te Schiedam in de bestuursvergadering van 3 mei 2018 

Voorzitter:        Secretaris:    Penningmeester:
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