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Beheer Persoonsgegevens C.G.K. “Con Amore” Sleeuwijk 
 
 
In deze privacyverklaring legt C.G.K. “Con Amore”, gevestigd te Nieuwendijk met  
KvK-nummer 40272088, vast welke persoonsgegevens van de koorleden verzameld en verwerkt 
worden, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het beleid is. 
 
De persoonsgegevens van de koorleden worden beheerd door het bestuur van het koor. 
Persoonlijke gegevens die aan het bestuur worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. 
 
 
Het bestuur van C.G.K. “Con Amore” bestaat uit zeven personen: 

 Voorzitter  

 Penningmeester 

 Secretaris 

 2e Voorzitter 

 2e  Penningmeester (vacant) 

 2e Secretaris 

 Algemeen adjunct, bibliothecaris 
 
 
De persoonsgegevens worden uitsluitend beheerd met als doel:  

 Registreren ledenbestand voor instanties die daar om vragen ( Koninklijke Christelijke 
Zangersbond, Gemeente Altena, Kamer van Koophandel ): naam, woonadres, 
woonplaats, geboortedatum 

 Verspreiden van informatie aan koorleden per e-mail, per post of per telefoon: naam, e-
mailadres, woonadres, woonplaats, telefoonnummer 

 Versturen van verjaardagskaarten: naam, geboortedatum, woonadres, woonplaats 

 Bijhouden jaartal aantreden koor ten behoeve van huldiging jubilarissen bij de 
jaarvergaderingen: naam, datum aantreden koor 

 Bellen bij calamiteiten: naam, telefoonnummer 

 Bewaren van bankafschriften ten behoeve van contributie: naam, IBAN 
 
 
Beheer persoonsgegevens ( = ledenlijst compleet) bestaat uit: 

 Naam 

 Voorletters 

 Roepnaam 

 Woonadres 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Geboortedatum 

 Datum aantreden koor 
N.B. Deze gegevens zijn uitsluitend bekend bij het bestuur en alleen met schriftelijke toestemming 
van betrokkenen. 
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De algemene ledenlijst bestaat uit: 

 Naam 

 Voorletters 

 Roepnaam 

 Woonadres 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 
N.B. Deze gegevens worden verspreid aan de koorleden met schriftelijke toestemming van 
betrokkenen en uitsluitend voor eigen gebruik. 
 
 
Inachtneming privacy: 

 Versturen van verjaardagskaarten wordt beheerd door de 2e secretaris van het bestuur en 
worden naar het woonadres verstuurd. 

 Financiële gegevens (= bankafschriften) worden beheerd door de penningmeester van het 
bestuur. 

 Informatie wordt bcc per e-mail verstuurd, per post naar woonadres gestuurd, of telefonisch 
gemeld. Dit uitsluitend door leden van het bestuur. 

 Bij e-mailverkeer wordt gebruik gemaakt van disclaimer: “Dit bericht (inclusief de bijlagen) 
kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde 
geadresseerde(n). Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te 
informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of 
gedeeltelijk, zonder toestemming openbaar te maken of te verspreiden aan derden.” 

 Voor het plaatsen van privacy gevoelige gegevens of foto’s in Nieuwsbrief, in jaarverslag, in 
kranten, op social media of op eigen website is vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan 
betrokkene(n). Hiervoor zijn standaardformulieren aanwezig. 

 Met externe partijen die bestanden met persoonsgegevens verwerken ( Koninklijke 
Christelijke Zangersbond, Gemeente Altena, Kamer van Koophandel) is de 
verwerkersovereenkomst ingebed in een standaardzin toegevoegd in het betreffende 
bestand:  “Dit document bevat vertrouwelijke informatie en wordt uitsluitend gebruikt voor 
de daarvoor bestemde doeleinden. Het is niet toegestaan om dit document, geheel of 
gedeeltelijk, zonder toestemming te kopiëren, openbaar te maken of te verspreiden aan 
derden. Na gebruik wordt het document vernietigd.” 

 
 
Bewaren persoonsgegevens: 
Persoonsgegevens worden met eerder genoemd doel adequaat bewaard zo lang als nodig is:  

 fysiek bij penningmeester (d.w.z. bankafschriften) 

 digitaal bij secretaris (d.w.z. ledenlijst compleet en algemene ledenlijst) 
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Beveiliging persoonsgegevens: 

 Wachtwoord e-mailaccount secretariaat is alleen bekend bij de secretaris. 

 Toegang tot de digitale documenten bij secretariaat m.b.t. de persoonsgegevens ( d.w.z. 
ledenlijst compleet en algemene ledenlijst) is beveiligd met een wachtwoord en alleen 
toegankelijk voor de secretaris. 

 Er zijn kopieën voor eigen gebruik voor leden bestuur. Het is niet toegestaan om deze 
gegevens , geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming openbaar te maken of te verspreiden 
aan derden. 

 
 
Recht op inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens: 
Voor vragen over dit privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in, of verwijdering van 
persoonsgegevens kunnen de koorleden ten allen tijde contact opnemen met het bestuur van  
C.G.K. “Con Amore” via het e-mailadres conamoresleeuwijk@gmail.com. 
Klachten ten aanzien van de wijze waarop C.G.K. “Con Amore” met de verwerking van 
persoonsgegevens omgaat, kunnen koorleden mailen naar conamoresleeuwijk@gmail.com 
 
 
Autoriteit Persoonsgegevens: 
Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de 
Autoriteit Persoonsgegevens, telefoon 0900 – 2001 201 
 
 
 
 
 
Deze privacyverklaring is vastgesteld bij de bestuursvergadering d.d. 07-06-2019 
 

mailto:conamoresleeuwijk@gmail.com
mailto:conamoresleeuwijk@gmail.com

