
Zanggroep Cantabile Voorhout   Secretariaat contact: 
        secretaris@cantabilevoorhout.nl  

1 
Privacy Verklaring Mei 2018  

Privacy verklaring  

Van Zanggroep Cantabile te Voorhout 

Datum:  mei 2018 
 

I. ALGEMEEN 
Over deze privacyverklaring  
Voor Zanggroep Cantabile is privacy en een veilige omgeving van groot belang. 
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van 
persoonsgegevens. 
Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van 
gegevensverwerking binnen Zanggroep Cantabile. Betrokkenen kunnen in deze verklaring 
lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de 
rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar 
persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij Cantabile is. 

 
Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens 

 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten: 

1. Het recht op dataportabiliteit 
2. Het recht op vergetelheid. 
3. Recht op inzage. 
4. Recht op rectificatie en aanvulling. 
5. Het recht op beperking van de verwerking 
6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.  
7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking 
8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
II. VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & 

LEDENADMINISTRATIE 

Algemene Organisatie 

Situatie welke 
gegevens zijn 
erbij betrokken 

grondslag 

De organisatie van Cantabile kent een bestuur 
dat belast is met het besturen van de vereniging 
de zanggroep. De statuten van Cantabile 
schrijven voor dat bestuursleden door de 
ledenvergadering worden verkozen. Binnen 
deze verkiezingsprocedure worden 
persoonsgegevens verwerkt. Allereerst worden 
door het bestuur namen genoemd van die leden 
die naar hun mening in aanmerking voor de 
functie komen. Ook leden kunnen namen 
aandragen. 

 

- naam en 
voornamen 
c.q. 
voorletters;  

- woonplaats   

- geslacht;  

- stemgroep 

Cantabile verwerkt 
deze gegevens op 
basis van haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten,  

en;  

het gerechtvaardigd 
belang van Cantabile 
om haar organisatie 
vorm te geven. 
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Ledenadministratie 

Situatie welke gegevens zijn erbij 
betrokken 

grondslag 

Cantabile maakt gebruik 
van een 
ledenadministratie. 

 naam en voornamen 
c.q. voorletters;  

 straatnaam, 
huisnummer, 
postcode, woonplaats;  

 geboortedatum;  
 geslacht;  

Cantabile verwerkt deze 
gegevens op basis van haar 
gerechtvaardigde activiteiten, 

en/of; 

ter uitvoering van de 
overeenkomst van het 
lidmaatschap. 

 
III. VERWERKINGEN VANWEGE DE UITVOERING VAN HET DOEL VAN 

CANTABILE 
 

In het kader van de uitvoering van de doelstelling van Cantabile,  het beoefenen van de 
zangkunst in koorverband, verwerkt Cantabile diverse persoonsgegevens. Per 
verwerkingsstroom staat in onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens 
worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is. 

 

Wel niet Situatie welke gegevens 
zijn erbij betrokken 

grondslag 

X ☐ Er worden 
nieuwsbrieven (al dan 
niet elektronische) 
verstuurd naar leden 
van  Cantabile, dan 
wel personen met wie 
Cantabile regelmatig 
contact onderhoudt 
en/of een relatie heeft 
om betrokkenen op de 
hoogte brengen van 
de activiteiten van 
Cantabile.  

De nieuwsbrieven 
worden: 

X random 

☐ maandelijks 
verstuurd 

☐ anders: 
 

☐ naam en 
voornamen c.q. 
voorletters;  

X e-mailadres 

☐ anders: 

Cantabile verzamelt 
deze gegevens op 
basis van haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten, 

 

haar 
gerechtvaardigd 
belang, 

en de uitvoering van 
de overeenkomst. 
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Wel niet Situatie welke gegevens 
zijn erbij betrokken 

grondslag 

X ☐ Er worden in de nieuwsbrief gegevens van 
zieke personen vermeld. 

X naam en 
voornamen c.q. 
voorletters;  
 

Voor het vermelden 
van gegevens 
rondom ziekte in de 
nieuwsbrief heeft 
Cantabile 
toestemming 
verkregen van de 
betrokkene. 

X ☐ Er wordt een ledenlijst 
uitgegeven waarin alle 
leden zijn 
opgenomen. 

De ledenlijst is: 

☐ publiek 
toegankelijk 

X alleen voor de 
leden toegankelijk 

☐ anders: 

X naam en 
voornamen c.q. 
voorletters;  

X straatnaam, 
huisnummer, 
postcode, 
woonplaats  

☐ geboortedatum  

X e-mailadres  

X telefoonnummer 

X mobiel nummer 

Voor het vermelden 
van gegevens van 
koorleden in een 
ledenlijst heeft 
Cantabile 
toestemming 
verkregen van de 
betrokkenen. 

X ☐ Er worden opnames / 
foto’s van optredens 
gepubliceerd 

☐ de optredens 
staan voor een 
beperkte periode 
online, namelijk: 

X in de opnames/ 
foto’s worden 
geen namen 
genoemd  

☐ in de opnames 
worden enkel de 
voornamen 
genoemd 

betrokkenen 
afspraken 
gemaakt over het 
in beeld brengen 
en de verwerking 
van die registratie 

☐ anders: 

Het is mogelijk dat 
bezoekers van het 
optreden  in beeld 
komen en/of op de 
geluidsopname te 
horen zijn. 

Om al haar leden in 
staat te stellen deze 
optredens mee te 
maken plaatst 
Cantabile foto’s 
online op basis van 
haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten en haar 
gerechtvaardigd 
belang. 
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Wel niet Situatie welke gegevens 
zijn erbij betrokken 

grondslag 

X ☐ Op onze website staan foto’s van 
koorleden en de dirigent, pianist van 
Cantabile. 

X foto 

☐ onderschrift met 
naam 

☐ onderschrift met 
functie 

Cantabile verwerkt 
deze gegevens op 
basis van haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten, te weten 
haar 
gerechtvaardigd 
belang om Cantabile 
als toegankelijke 
vereniging te laten 
functioneren. 

X ☐ Op onze website staan 
foto’s van bezoekers 
Cantabile 

X op een 
openbare pagina 

☐ op een 
ledenpagina  

X foto 

☐ onderschrift 
met naam 

☐ anders 

Cantabile verwerkt 
foto’ s van 
bezoekers van een 
activiteit om een 
beeld te geven van 
de zanggroep. 
Cantabile heeft 
toestemming 
verkregen van de op 
de foto duidelijk 
herkenbare 
personen om deze 
op de website te 
plaatsen.  

 
IV. BEWAARTERMIJNEN 

 

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van 
leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens 
nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk 
langere bewaartermijnen. 

 

V. DOORGIFTE AAN ANDEREN 
 

Cantabile geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is 
voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan: 

 Administratiekantoren 
 Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails 
 Internetdiensten (zoals cloud-opslag) 

 

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder 
een land met een adequaat beschermingsniveau. 
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Bijlage: organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang 
met persoonsgegevens. 

(Vul in welke maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens u heeft genomen) 

 

wel niet maatregel 

☐ X Cantabile heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming 
aangewezen. 

X ☐ Het bestuur van Cantabile  
evalueert het privacy-
beleid (inclusief het 
privacy-statement)  

X jaarlijks 

☐ anders: 

X ☐ De leden worden op de 
hoogte gehouden over het 
privacy beleid van 
Cantabile, met toezending 
van het privacy-statement, 
door  

X eenmalige toezending  
(datum:                               ) 

☐ jaarlijkse toezending 

☐ de website (inclusief eventueel intranet of 

 app) 

☐ anders: 

X ☐ Binnen Cantabile is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden  in 
een  

afgezonderde ruimte. 

X ☐ Cantabile beveiligt gegevens door een wachtwoord of een slot op de ruimte of 
kast. 

 

 

 




