Privacyverklaring concertkoor Gloria Deo
Persoonsgegevens die wij verwerken
Concertkoor Gloria Deo gebruikt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:









Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiemateriaal.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
Om concert promotie materiaal of vereniging informatie bij je af te leveren.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens
Concertkoor Gloria Deo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren uw persoonsgegevens totdat u
formeel het lidmaatschap van de vereniging opzegt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Concertkoor Gloria Deo deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Concertkoor Gloria Deo gebruikt functionele-, analytische- en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Wij kunnen hiermee onze website
optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Concertkoor
Gloria Deo.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Concertkoor Gloria Deo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Telefoon:

e-mail adres:

Herdi van den Berg

0594 642 191 of 0613 656 919

herdinico@hetnet.nl

Datum: 20 juli 2019

Blad:1

