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Privacy- en beveiligingsbeleid van Het Nuenens Mannenkoor 
 
Inleiding 
Het Nuenens mannenkoor, gevestigd aan Anna Walravenlaan 5, 5673AE Nuenen, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Het Nuenens Mannenkoor 
Anna Walravenlaan 5 
5673AE Nuenen 
Telnr: 040-2839946 
Mobiel: 06-48176054 
E-mail: nuenensmannenkoor@onsnet.nu 
Website: www.nuenensmannenkoor.nl 
 
Voor vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kan men zich tot 
bovenstaand adres wenden. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Dat kunnen de gegevens zijn van dirigent, bestuur, leden, bijzondere leden, oud 
leden, sponsoren en “vrienden en vriendinnen”. 
Van de sponsoren en “vrienden en vriendinnen” slaan wij op: 
Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en donatiebedrag, 
Van de dirigent, bestuur, leden, bijzondere leden en oud-leden slaan wij op dan wel 
zijn we bekend met: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, 
ingangsdatum lidmaatschap, telefoonnummer, pasfoto en bankrekeningnummer. 
 
De betrokken personen mogen erop vertrouwen dat onze vereniging zorgvuldig en 
vertrouwelijk met hun persoonsgegevens omgaat. De wet- en regelgeving, met 
name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplicht ons ook 
daartoe.  
 
Dit beleid beschrijft hoe binnen onze vereniging met privacy wordt omgegaan.  
Doel van dit beleid is om de organisatorische en technische maatregelen te nemen 
die in redelijkheid van ons verwacht mogen worden om te waarborgen dat zorgvuldig 
met de vastgelegde persoonsgegevens wordt omgegaan.  
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid 
en voor het toezien op de naleving ervan.  
Van alle leden wordt verwacht dat zij in lijn met dit beleid integer, vertrouwelijk en 
zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan.  
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Grondslag en doel  
Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en vastgelegd voor het goed 
uitvoeren van de werkzaamheden die wij ten behoeve van onze vereniging doen en 
verder voor de naleving van eventuele wettelijke verplichtingen.  
Zie daarnaast ook het kopje ‘Website’ hierna.  
 
Bewaartermijnen  
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.  
Het gedurende een bepaalde periode bewaren van persoonsgegevens kan nodig 
zijn om werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren en/of om wettelijke verplichtingen 
te kunnen naleven (bijvoorbeeld in verband met de fiscale bewaarplicht). 
 
Bij sponsoren en vrienden en vriendinnen blijven de contactgegevens en gegevens 
relevant voor de “facturering” in ons relatiebeheersysteem staan, zolang het de 
verwachting is dat zij een bijdrage zullen leveren. 
 
Wij kunnen persoonsgegevens langer dan strikt noodzakelijk bewaren indien dat 
wenselijk is in verband met onze aansprakelijkheidspositie (een zogenaamd 
‘gerechtvaardigd belang’). 
 
Rechten van betrokkenen  
Op verzoek zullen wij een betrokkene inzage geven in de persoonsgegevens die we 
van hem/haar vastleggen. In alle gevallen kunnen personen ons vragen om onjuiste 
gegevens te corrigeren of gegevens te verwijderen. Behoudens eventueel wettelijke 
verplichtingen zullen we dat dan ook op zo kort mogelijke termijn doen. 
 
Beveiliging 
Wij hebben, rekening houdend met mogelijke risico’s, passende technische 
maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen.  
De software en data zijn beveiligd via firewalls en beschermingssoftware en ook de 
(SSL-beschermde) website voldoet aan de geldende eisen. 
Op onze website zijn de gegevens op de ledenpagina afgeschermd met een 
password en wordt de bezoeker gevraagd akkoord te gaan met het gebruik van 
cookies. 
 
Melding incident persoonsgegevens (datalek) 
Ondanks de getroffen maatregelen kan het gebeuren dat er zich een incident 
voordoet rond de vastgelegde persoonsgegevens. Een datalek zal worden gemeld 
aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor 
zijn of haar persoonlijke levenssfeer. 
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Uiteraard wordt een dergelijk incident grondig geëvalueerd en worden indien 
mogelijk nadere maatregelen genomen om herhaling van het incident zo goed 
mogelijk te voorkomen. 
 
Inschakelen derden 
Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan (betrouwbaar te achten) derden 
wanneer dat wettelijk verplicht is, of omdat dit in het kader van de uitvoering van aan 
het koor gerelateerde activiteiten noodzakelijk is.  
In geen geval zullen wij de gegevens voor commerciële doeleinden aan derden 
verstrekken en ook niet aan ‘goede doelen.’ 
 
Website 
Op onze website houden wij gegevens bij over de bezoekersaantallen.  
Verder kunnen bezoekers van onze website als ze een vraag hebben of lid willen 
worden via de betreffende formulieren contactgegevens achterlaten.  
Wij zullen de opgegeven contactgegevens uitsluitend gebruiken om contact op te 
kunnen nemen met de betreffende bezoeker. 
 
 
Het bestuur van Het Nuenens Mannenkoor 
 
 


