
Privacyverklaring van popkoor Sing2Enjoy

1. Algemeen
Ons koor hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de leden en de 
veiligheid van hun persoonsgegevens. Wij leggen de gegevens van de leden vast 
overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van 25 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te 
brengen in deze privacyverklaring als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
Op www.sing2enjoy.nl staat steeds de meeste actuele versie.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 september 2018.

2. Welke persoonsgegevens worden bewaard
Van elk lid bewaart Sing2Enjoy naam-adres-woonplaats, een email adres, een 
telefoonnummer, de geboortedatum en een portretfoto.

3. Gebruik van persoonsgegevens
Wij registreren persoonsgegevens om de verenigingsadministratie te kunnen voeren. 
Hieronder vallen het verzenden van correspondentie betreffende Sing2Enjoy en de 
contributie verwerking.
De Commissie Lief & Leed beschikt over verjaardagen van leden, geen 
geboortejaren.
Foto’s van het koor, waarop individuele leden herkenbaar zijn, worden alleen gebruikt
- voor publicaties op onze website, ons Youtube kanaal en onze Facebook pagina,
- voor aankondigingen van optredens.
Wij vragen leden om een portretfoto voor plaatsing in de alleen voor leden 
toegankelijke Dropbox van het koor. De portretten galerij dient om onderlinge banden
binnen het koor te versterken.
Wij gebruiken contact gegevens uitsluitend voor communicatie over ons eigen koor.
Wij wisselen geen gegevens uit met derden.

4. Website
De website bevat geen persoonsgegevens van individuele leden. Alleen de namen 
van de bestuursleden of commissieleden kunnen worden vermeld.

5. Beveiliging
De secretaris is verantwoordelijk voor het beheer van persoonsgegevens, zorgt voor 
een veilige opslag en beperkt voor koorleden de toegang die gegevens die zij voor 
hun werkzaamheden nodig hebben.
Persoonsgegevens zijn opgeslagen op een computer met up-to-date anti-virus 
software, en in een alleen voor bestuursleden toegankelijke Google Drive.
Wachtwoorden voor toegang tot persoonsgegevens worden periodiek gewijzigd. 

6. Bewaartermijn
Het koor bewaart gegevens van oud-leden niet langer dan nodig is voor het voeren 
van de verenigingsadministratie.

7. Rechten
Leden hebben het recht op inzage van hun gegevens.
Leden kunnen bij het bestuur bezwaar maken tegen het bewaren van hun gegevens.
Een verzoek tot wijziging of verwijdering van gegevens kan bij de secretaris worden 
ingediend.

8. Akkoord
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geven nieuwe leden aan bekend te 
zijn en akkoord te gaan met deze Privacyverklaring.


