Privacyverklaring BZGG

018-036

29 november 2018

1. Inleiding
Dit is de Privacyverklaring van de BZGG (Bond van Zangverenigingen der Gereformeerde
Gemeenten), gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel van Rotterdam onder nummer 40341798.
Van elk koor, dat lid is van de BZGG, wordt van enkele personen een aantal persoonsgegevens bewaard en gebruikt. De BZGG hecht veel waarde aan de bescherming van die
gegevens. Daarbij moeten de personen van wie die gegevens afkomstig zijn er vanuit mogen
gaan dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan.
In deze Privacyverklaring wordt o.a. aangegeven welke gegevens het betreft, hoe die worden
bewaard en voor welke doeleinden die worden gebruikt. Ook de mogelijkheid van inzage in, en
wijziging van de gegevens is vastgelegd, alsmede de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Koren dienen bij de aanmelding als lid schriftelijk akkoord te gaan met deze Privacyverklaring.
De verklaring staat voor iedereen toegankelijk op de website www.bzgg.nl van de BZGG.
2. Persoonsgegevens die worden bewaard en bewaartermijn
Van elk koor, dat lid is van de BZGG, worden van de secretaris, de penningmeester en de
dirigent de volgende persoonsgegevens bewaard:
a. Naam
b. Adres
c. Postcode
d. Woonplaats
e. Emailadres
f. Telefoonnummer
Al deze persoonsgegevens worden na het einde van het lidmaatschap van het koor verwijderd,
nadat door het koor aan alle nog lopende (financiële) verplichtingen is voldaan.
3. Locaties waar persoonsgegevens zijn opgeslagen
De onder pt. 2 genoemde persoonsgegevens zijn opgeslagen op twee ‘locaties’:
a. Het relatiebeheersysteem Pluriform, van het Bureau Kerkelijke Dienstverlening van de
Gereformeerde Gemeenten te Woerden, waarvan wij een verwerkersovereenkomst hebben
ontvangen.
b. De website www.bzgg.nl van de BZGG.
De hier bewaarde persoonsgegevens staan op een beveiligd deel van de website en
kunnen alleen worden ingezien en gewijzigd met behulp van een gebruikersnaam en
wachtwoord van het betreffende koor.
4. Doeleinden waar persoonsgegevens voor worden gebruikt
De onder pt. 2 genoemde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
a. Het versturen van uitnodigingen voor leden- en andere vergaderingen.
b. Het versturen van (concept)notulen van die vergaderingen.
c. Het aankondigen van door de BZGG georganiseerde activiteiten, zoals Bondsdag, Groot
Samengesteld Koor en Dirigenten- en Muziekcursussen.
d. Het na aanmelding als lid van de BZGG aanmelden bij de BUMA.
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e. Het jaarlijks innen van de BZGG contributie en de BUMA bijdrage.
f. Het op verzoek van andere koren aan de koren doorsturen van verzoeken om contact, bijv.
om gezamenlijke concerten te verzorgen.
g. Het aan de koren doorsturen van verzoeken van andere organisaties, bijv. om te
collecteren tijdens concerten, voor zover de BZGG achter de doelstellingen van die
organisaties staat.
h. Alle andere doeleinden die normaal gesproken tot het uitvoeren van het lidmaatschap van
de BZGG behoren.
i. Emailadres en telefoonnummer van degene die via het formulier op de website een vraag
stelt, worden alleen gebruikt bij de beantwoording van die vraag en niet opgeslagen.
De BZGG zal daarnaast geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken,
verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken, tenzij hiervoor toestemming is gegeven en/of
dit wettelijk verplicht is.
5. Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens
Personen, waarvan de persoonsgegevens door de BZGG worden bewaard, kunnen hierin
inzage vragen en hierover verzoeken tot wijziging of verwijdering indienen.
Als men meer informatie wil over de manier waarop de BZGG persoonsgegevens verwerkt,
vragen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring, of bezwaar heeft tegen het gebruik
van de persoonsgegevens door de BZGG, kan contact worden opgenomen met de secretaris
van de BZGG.
6. Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de
beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige
gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens van de hier bedoelde personen,
wordt binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
Alle in het ledenbestand van de BZGG opgenomen personen worden van een eventuele
inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien die inbreuk waarschijnlijk ongunstige
gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer.
Personen, waarvan de persoonsgegevens door de BZGG worden bewaard, kunnen bij
vermeend onjuist gebruik van die gegevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
7. Vaststelling en evt. wijzigingen Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is vastgesteld op de bestuursvergadering van de BZGG gehouden te
Dordrecht op 29 november 2018 en daarna toegestuurd aan alle koren die toen lid waren. De
verklaring is toen tevens op de website van de BZGG gezet.
Indien deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd vanwege een aangepast beleid, zullen
de koren die dan lid zijn daarvan op de hoogte worden gesteld middels een korte mededeling
met vermelding naar de aangepaste versie op de website.
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