Privacy statement
Sing4Fun Nunspeet, gevestigd aan Smithstraat 46,8071 KW Nunspeet,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Smithstraat 46
8071 KW Nunspeet
Tel. +31620794727
https//www.sing4funnunspeet.nl
KVK-nummer: 61039977
Functionaris Gegevensbescherming van Sing4Fun Nunspeet:
M.J. Timmermans, secretaris Sing4Fun,
Te bereiken via info@sing4funnunspeet.nl
Persoonsgegevens die Sing4Fun verwerkt:
Sing4Fun Nunspeet verwerkt de persoonsgegevens die door betrokkenen
aan ons worden verstrekt, namelijk :
- Voor- en achternaam ( secretaris)
- Geboortedatum ( secretaris)
- Adresgegevens ( secretaris)
- Telefoonnummer ( secretaris)
- E-mailadres ( secretaris)
- Bankrekeningnummer ( uitsluitend t.b.v. de penningmeester)
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Sing4Fun de
persoonsgegevens?
Sing4Fun Nunspeet verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het onderhouden van de ledenadministratie
- het communiceren met elkaar binnen bestuur/commissies
- het distribueren van informatie ten dienste van repetities/optredens
- het verwerken van financiële zaken ( uitsluitend via de penningmeester)
Geautomatiseerde besluitvorming:
N.v.t.
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard:
Sing4Fun Nunspeet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Dit is tot uiterlijk 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Sing4Fun deelt geen persoonlijke gegevens met derden behalve het
verspreiden van de ledenlijst binnen de vereniging. Dit doet zij alleen met
nadrukkelijke toestemming van betrokkenen.
Voor het betalen van de contributie worden betaalgegevens uitgewisseld met
de bank, dit na uitdrukkelijke toestemming (machtigingsformulier).

Gebruik cookies:
N.v.t.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Elke betrokkene van Sing4Fun heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens in
te zien, aan te passen of te ( laten) verwijderen. Men kan een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering ( intrekken toestemming, bezwaar op
verwerking) sturen naar:
info@sing4funnunspeet.nl
N.B. Sing4Fun vraagt hiertoe een kopie van het identiteitsbewijs mee te
sturen.
Maak hierbij pasfoto, MRTZ ( Machine Readable Zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort) , paspoortnummer en
Burgerservicenummer ( BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.
Klachten:
Sing4Fun Nunspeet wijst tevens op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging persoonsgegevens:
Sing4Fun Nunspeet neemt de bescherming van de gegevens serieus en
neemt passende (veiligheids)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.
In geval van twijfel of aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via
info@sing4funnunspeet.nl
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