Policy gegevensgebruik Jeugdkoor Zanglust
 Ledenadministratie
o Gegevens
 Binnen het bestuur houdt de secretaresse de ledenadministratie bij van alle
koorleden.
 Deze gegevens worden op een PC bewaard die voorzien is van een
wachtwoord om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
 De persoonsgegevens worden ook op een specifieke en beveiligde Dropbox
van Zanglust bewaard. Dit wordt onder andere gebruikt om de aanwezigheid
van koorleden bij te houden. De eigenaar van het bestuur van Zanglust die
de Dropbox opgezet heeft, is verantwoordelijk voor de verstrekte toegang
tot de Dropbox.
 De ledenadministratie wordt ook bewaard in een specifieke ordner van
Zanglust.
o Bewaartermijn en inhoud van gegevens
 De volgende gegevens van de koorleden wordt bewaard: naam – adres –
geboortedatum – kerkelijke denominatie - emailadres – eventuele allergieën
van belang zijn - datum start bij Zanglust – datum vertrek bij Zanglust.
 Zodra een lid van Zanglust vertrekt, zullen bovenstaande gegevens
verwijderd worden.
 Financiële administratie
o De penningmeester houdt van alle koorleden bij of de contributie betaald is.
Hiervoor worden de eerdergenoemde persoonsgegevens bewaard.
o De financiële administratie wordt bijgehouden in een specifieke ordner van Zanglust.
o I.v.m. de bewaarplicht van financiële gegevens worden deze gegevens minimaal 5
jaar bewaard.
o Alleen de penningsmeester heeft inzage in de boekhouding. Enige uitzondering zijn
twee bestuursleden die de jaarlijkse kascontrole uitvoeren en daarbij inzage krijgen
in de boekhouding en het accountantskantoor die de jaarrekening opstelt. De
overige leden van het bestuur krijgen enkel een financieel jaarverslag waarin geen
persoonsgegevens opgenomen zijn.
 Agenda en notulen
o De agenda en notulen bevatten geen expliciete persoonsgegevens.
 Website
o Cookies
 De website van Zanglust gebruikt geen cookies (p.s.: dient Lennard dan nog
wel te regelen).
o Video’s
 Op de website staan video’s van uitvoeringen, zanguitjes of
jubileumuitvoeringen.
 Bij deze video’s wordt het gehele koor / deel van een koor / koorlid in beeld
gebracht. Hierbij is dit door mensen die de koorleden niet kennen niet te
herleiden tot een persoon.
 Bij deze video’s zullen geen persoonsgegevens vermeldt worden.
o Foto’s
 Op de website staan foto’s van uitvoeringen, zanguitjes of
jubileumuitvoeringen.
 Bij deze foto’s wordt het gehele koor / deel van een koor / koorlid in beeld
gebracht. Hierbij is dit door mensen die de koorleden niet kennen niet te
herleiden tot een persoon.
 Bij deze foto’s zullen geen persoonsgegevens vermeldt worden.
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Namen bestuursleden
 Op de website worden enkel de namen vermeld van de bestuursleden van
Zanglust. Hier wordt expliciet (per email) en voor onbepaalde termijn
toestemming voor gegeven door alle bestuursleden.
 Zodra een bestuurslid vertrekt, wordt binnen een periode van 4 weken de
gegevens van de website verwijderd.
Facebook
o Op de facebook pagina van Zanglust worden geen persoonsgegevens van koorleden
weergegeven.
o De bestuursleden / dirigenten van Zanglust hebben per email en voor onbepaalde
termijn toestemming gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens op Facebook.
o Op facebook kunnen video’s en / of foto’s opgenomen worden met daarin beelden
van het gehele koor / deel van een koor / koorlid. Hierbij is dit door mensen die de
koorleden niet kennen niet kennen niet te herleiden tot een persoon.
Zangkrant Jongerenkoor Zanglust
o De koorleden van het jongerenkoor brengen iedere maand een koorkrant uit.
o De koorleden dienen schriftelijk aan te geven indien ze geen akkoord geven voor het
gebruik van hun persoonsgegevens in de koorkrant.
Jaaroverzicht Zanglust
o In het jaaroverzicht worden geen persoonsgegevens van koorleden vermeld.
o Wel kunnen er namen van het bestuur en persoonlijke omstandigheden van
bestuursleden (b.v. geboortes) vermeld worden.
o De bestuursleden dienen schriftelijk (per email) en voor onbepaalde tijd
toestemming te geven dat zij akkoord gaan met het gebruik van deze
persoonsgegevens voor doeleinden van het koor.
Uitvoeringen
o Flyers
 Op de flyers kunnen namen van solisten, dirigenten en andere
meewerkenden worden weergegeven.
 Bij het opstellen van de flyers zal gevraagd worden om schriftelijk (per email)
toestemming te geven voor het gebruik van de namen op de flyer. Deze
toestemming kan in het geval van vaste medewerkenden / dirigenten voor
een onbepaalde termijn verstrekt worden.
o Programmaboekje
 Op het programmaboekje kunnen namen van solisten, dirigenten en andere
meewerkenden worden weergegeven.
 Bij het opstellen van het programmaboekje zal gevraagd worden om
schriftelijk (per email) toestemming te geven voor het gebruik van de namen
op het programmaboekje. Deze toestemming kan in het geval van vaste
medewerkenden / dirigenten voor een onbepaalde termijn verstrekt
worden.
 In verband met sponsoring worden advertenties opgenomen. Omdat
adverteerders expliciet gevraagd worden om in het programmaboekje te
adverteren, valt dit binnen de AVG.
o Sponsoring a.d.h.v. powerpoint bij uitvoering
 In verband met sponsoring kunnen advertenties getoond worden op een
beamer in de kerk. Omdat adverteerders expliciet gevraagd worden om in
het programmaboekje te adverteren en hun advertentie te gebruiken op de
beamer, valt dit binnen de AVG.
o Sponsorlijst






Om de vaste adverteerders te vragen om advertenties te plaatsen in het
programmaboekje / op de beamer om Jeugdkoor Zanglust te sponsoren,
worden in een excelsheet de naam en adresgegevens opgenomen. Aan de
hand van deze toezeggingen worden door de penningmeester ook
sponsorfacturen verzonden aan alle sponsors.
Deze sponsorlijst is voor het gehele bestuur beschikbaar omdat alle
bestuursleden ieder hun eigen adverteerders benaderen.

Algemeen
o Het bestuur gebruikt de persoonsgegevens van de koorleden enkel voor doeleinden
van Zanglust en niet voor eigen doeleinden.
o Het bestuur heeft een geheimhoudingsplicht over de persoonsgegevens van de
koorleden.
o De koorleden worden geïnformeerd over deze policy (die op de website van Zanglust
gepubliceerd zal worden) door een mail wanneer zij zich aanmelden. Met de ingang
van de AVG op 25.5.2018 worden alle huidige koorleden eenmalig geïnformeerd over
deze policy.
o Indien koorleden de opgeslagen persoonsgegevens in willen zien kunnen zij contact
opnemen met een bestuurslid van Zanglust.
o De secretaresse van Zanglust functioneert als functionaris gegevensbescherming.
o Datalekken
 Indien er een datalek geconstateerd wordt, dan dient dit gemeld te worden
bij de functionaris gegevensbescherming. De functionaris gegevens
verwerking zal het datalek binnen de wettelijke periode van 72 uur melden
bij de betrokken personen, het bestuur informeren en mitigerende
maatregelen nemen.
 We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van
derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een
datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen
gaat het om uitgelekte computerbestanden, een gestolen geprinte ledenlijst
of cliëntgegevens. Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd
verzonden e-mail, gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte
computers en verloren usb-sticks.
 Van alle datalekken zal meldingen gedaan worden bij het digitale meldloket
van de Autoriteit
Persoonsgegevens: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

