AVG procedure voor Shantykoor Muiterij Kantje Boord:
Op 25 mei 2018 is de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” ingevoerd. Voor ons koor betekent dat,
dat alle persoonsgegevens die wij van jullie hebben, moeten voldoen aan de AVG.
De persoonlijke gegevens benodigd voor de bereikbaarheid van de leden zullen worden opgeslagen bij de secretaris en
hij is verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan.
Die gegevens zijn de naam, adres en telefoonnummer en graag de geboortedatum voor het sociale gedeelte, zoals
bijvoorbeeld het sturen van verjaardagskaarten of bezoek bij ziekte etc.
Alle email berichten aan de leden, zullen alleen via de BCC verstuurd worden, zodat er geen lijsten van alle privé
e-mailadressen beschikbaar zijn en gaan rouleren.
In een uitzonderlijk geval, bijvoorbeeld bij een reis naar het buitenland, zijn voor die gelegenheid extra gegevens nodig
zoals de identiteitskaart of het paspoort. Deze gegevens worden na de reis direct gewist.
Lichamelijke ongemakken van leden en/of medicijngebruik, waar tijdens de optredens en uitvoeringen rekening mee
gehouden moet worden, zullen alleen bij het DB (dagelijks bestuur) bekend zijn en als vertrouwelijk worden behandeld.
Deze gegevens zullen we alleen indien het lid dit zelf wenst bij het secretariaat bewaren.
Als er tijdens optredens foto´s en of video opnames gemaakt worden kunnen de leden zich niet beroepen op hun
portretrecht indien deze gepubliceerd worden als promotie.
Tevens kan het door derden en eigen mensen maken van foto’s en dit plaatsen op de eigen website (of die van het
koor) niet gezien worden als een inbreuk op de privacy.
Dit hoort bij het lidmaatschap van een openbaar optredend shantykoor.
De financiële gegevens van het koor zijn in de computer van de penningmeester zichtbaar. De penningmeester gebruikt
hierbij een wachtwoord. Tevens is de computer voorzien van een virusscanner. Hierdoor zijn alle gegevens
afgeschermd van inzage door onbevoegden. Bij wisseling van de wacht wordt het bestand en de archieven
overgedragen en op de vorige computer verwijdert.
Alle aan het koor verschafte gegevens zullen nooit aan derden worden doorverkocht en alleen aan een derde worden
doorgegeven met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. - of en na beëindiging van het lidmaatschap zullen
deze door het bestuur worden verwijderd.
Gaarne ontvangen wij jullie toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens door middel van algehele
toestemming op de ledenvergadering op 28 mei 2019. Hiermee stemmen jullie dan in met de verwerking als
bovenstaande procedure. De door jullie verstrekte gegevens zijn voor jullie altijd opvraagbaar of te wijzigen.
Ieder lid ontvangt deze procedure per mail. De leden die niet aanwezig zijn op de ledenvergadering kunnen hierop
schriftelijk reageren. Bij geen reactie gaan wij er vanuit dat de niet aanwezige leden instemmen met deze procedure.
Deze AVG procedure wordt na goedkeuring op onze website geplaatst.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Muiterij Kantje Boord.
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