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Privacy beleid 
Haags Renaissance Kamerkoor 
geldend vanaf 1 maart 2019 

 

 

1. Algemeen 

De vereniging Haags Renaissance Kamerkoor verwerkt persoonsgegevens van haar leden en hecht 
veel waarde aan de bescherming en privacy daarvan. Daarom houdt de vereniging zich aan de Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacybeleid staat hoe hoe wij omgaan met 
die persoonsgegevens. 

 

2. Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen herleiden naar een bepaalde persoon. Het verwer-
ken en bewaren van die gegevens moet voldoen aan de privacy wetgeving, zoals de AVG. Sommige 
persoonsgegevens zijn gevoelig, bijvoorbeeld als ze gaan over ras, godsdienst, geaardheid, politieke 
voorkeur, medische gegevens of strafrechtgegevens. Dat zijn 'bijzondere persoonsgegevens' die niet 
verwerkt mogen worden, tenzij dat uitdrukkelijk bij wet is toegestaan en met toestemming van de 
betrokkenen. 

Het 'verwerken van persoonsgegevens' gaat om handelingen zoals het verzamelen, vastleggen, orde-
nen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, 
verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen 
of vernietigen van persoonsgegevens. 

Als er een beveiligingsincident is waarbij persoonsgegevens gelekt zijn, is dat een 'datalek'. Bijvoor-
beeld bij een verloren USB-stick, of een gestolen laptop, of uit een tas gestolen papieren met daarop 
persoonsgegevens. Als het gaat om grote aantallen en gevoelige gegevens, is er sprake van een 
'ernstig' datalek en moet het gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

3. Verwerking door Het Haags Renaissance Kamerkoor 

Het Haags Renaissance Kamerkoor bewaart en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met 
het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit 
Privacy beleid. Wij beperken ons tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waar-
voor ze worden verwerkt. Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming in gevallen dat dit vereist is 
voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij geven 
geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van het doel 
waarvoor ze zijn verstrekt. Wij zijn op de hoogte van de rechten van de leden omtrent hun persoons-
gegevens, zullen hen hierop wijzen en deze respecteren. 

De vereniging Haags Renaissance Kamerkoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-
gegevens van de leden. Indien u daarover vragen heeft en contact met ons wenst op te nemen kan 
dit via de contactgegevens op de website www.haagsrenaissancekamerkoor.nl . 
 

http://www.haagsrenaissancekamerkoor.nl/
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4. Leden 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het Haags Renaissance Kamerkoor verwerkt 
ten behoeve van de volgende doelen: 
 ledenadministratie, contributieadministratie en financiele administratie; 
 communicatie over algemene kooraangelegenheden zoals koorrepetities, ledenvergaderingen, 

stemgroepbijeenkomsten, koorliederen, kooragenda en concertuitvoeringen; 
 communicatie over diverse taken en opdrachten die de koororganisatie betreffen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
 de lidmaatschapsovereenkomst; 
 het statutaire doel van het Haags Renaissance Kamerkoor, nl SBI-code 90011 - Beoefening van 

podiumkunst - het beoefenen van de zangkunst. 

Voor genoemd doel kan het Haags Renaissance Kamerkoor de volgende persoonsgegevens vragen: 
 naamgegevens, adres en postcode, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres, bankgege-

vens. 

Het Haags Renaissance Kamerkoor kan de volgende gegevens aan de persoonsgegevens koppelen: 
 begin- en einddatum lidmaatschap, eventuele koorfunctie en stemgroepindeling. 

Deze gegevens worden door het Haags Renaissance Kamerkoor opgeslagen ten behoeve van boven-
genoemde verwerking voor de periode: 
 gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de leden-, contributie- en finan-

ciële administratie voor maximaal 7 jaar. 
 

5. Bestuursleden 

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door het Haags Renaissance Kamerkoor verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelen: 
 diverse taken en opdrachten die het bestuur van de koororganisatie betreffen; 
 het vertegenwoordigen van de vereniging als organisatie en in rechte. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
 de statuten volgens de oprichtingsakte van de vereniging dd. 31 oktober 1984; 
 het huishoudelijk regelement  

Voor genoemd doel kan het Haags Renaissance Kamerkoor de volgende persoonsgegevens vragen: 
 naamgegevens, adres en postcode, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres, kopie ID, 

bankgegevens.  

Deze gegevens worden door het Haags Renaissance Kamerkoor opgeslagen ten behoeve van boven-
genoemde verwerking voor de periode: 
 gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de leden-, contributie- en finan-

ciële administratie voor maximaal 7 jaar. 
 

6. Nieuwsbriefabonnees en Vrienden 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees en Vrienden van het Haags Renaissance Kamerkoor 
worden door het koor verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
 het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
 een digitale aanmelding onder vermelding “Vriend van het HRKK” via de website van het Haags 

Renaissance Kamerkoor. 

Voor genoemd doel kan het Haags Renaissance Kamerkoor de volgende persoonsgegevens vragen: 
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 naamgegevens, adres en postcode, e-mailadres, bankgegevens. 

Deze gegevens worden door het Haags Renaissance Kamerkoor opgeslagen ten behoeve van boven-
genoemde verwerking voor de periode: 
 gedurende de periode dat men aangemeld is tot wedropzegging. 
 

7. Medewerkers 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door het Haags Renaissance Kamerkoorverwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en): 
 uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
 de arbeidsovereenkomst. 

Voor genoemd doel kan het Haags Renaissance Kamerkoor de volgende persoonsgegevens vragen: 
 naamgegevens, adres en postcode, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres, bankgege-

vens. 

Deze gegevens worden door het Haags Renaissance Kamerkoor opgeslagen ten behoeve van boven-
genoemde verwerking voor de periode: 
 gedurende de contractperiode en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 

jaar. 
 

8. Verstrekking aan derden 

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld is een jaarlijkse ledenlijst te verstrekken aan het gemeente-
lijk Subsidieloket van Den Haag, Cultuurschakel, om controle mogelijk te maken op het vereiste mi-
nimum aantal verenigingsleden dat nodig is om in aanmerking te komen voor een Basisusbsidie. De 
opgave bevat alleen de naam- en wooonplaatsgegevens van de leden.  

Een ander voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij 
ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht 
deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier 
schriftelijk toestemming voor geeft. Dat zullen wij eerst aan u vragen. 
 

9. Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU. 

 

10. Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor 
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

11. Bewaartermijn 

Het Haags Renaissance Kamerkoor bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens in de 
leden-, contributie- en financiele administratie worden alleen bewaard gedurende de looptijd van 
het lidmaatschap en daarna voor maximaal 7 jaar. 
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12. Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen: 
 alle personen die namens het Haags Renaissance Kamerkoor van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of techni-

sche incidenten; 
 we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgege-

vens. 
 

13. Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvan-
gen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een 
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u ver-
strekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere 
partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 
verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestem-
ming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

14. Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Overigens heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybe-
scherming. 

15. Contactgegevens 

Het Haags Renaissance Kamerkoor (het bestuur): 
Marijke van den Broek, voorzitter 
Sytse Bruinsma, penningmeester 
Kees Pinster, secretaris (secretaris@haagsrenaissancekamerkoor.nl) 
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