
 

 
 

 PRIVACY POLICY  
KLEINMANNENKOOR ‘DE GÖRGELPIEPEN’ 
SILVOLDE 
 

 
Kleinmannenkoor ‘de Görgelpiepen’ uit Silvolde hecht veel waarde aan de 
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en 
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 
met persoonsgegevens. Kleinmannenkoor ‘de Görgelpiepen’ houdt zich in alle 
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in de 
uitzonderlijke situaties waarin hiervan sprake kan zijn, ieder geval:  
- persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy 
policy  
- verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt  
- vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van persoonsgegevens  
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is  
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt  
- op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren  
 
Als Kleinmannenkoor ‘de Görgelpiepen’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in 
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit 
via de contactgegevens onder aan dit document. 
 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KOORLEDEN  
Persoonsgegevens van de koorleden worden door Kleinmannenkoor ‘de 
Görgelpiepen’  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  
- administratieve doeleinde;  
- het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;  
- het heffen van contributiegelden  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
- het lidmaatschap van het koor  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kleinmannenkoor ‘de Görgelpiepen’ de 
volgende persoonsgegevens van u vragen:  
- Voornaam  
- Tussenvoegsel 
- Achternaam 



- Adres  
- Woonplaats 
- Telefoonnummer  
- E-mailadres  
- Geslacht  
- Geboortedatum  
- Bankgegevens 
 
Deze persoonsgegevens worden door Kleinmannenkoor ‘de Görgelpiepen’ 
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 
de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 
maximaal 7 jaar.  
 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN CONTACTPERSONEN 
Persoonsgegevens die samenhangen met contacten met ons koor worden door 
Kleinmannenkoor ‘de Görgelpiepen’ verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en):  
- administratieve doeleinde  
- communicatie over activiteiten van het koor, een opdracht en/of uitnodiging  
- het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
- de overeengekomen opdracht  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kleinmannenkoor ‘de Görgelpiepen’ de 
volgende persoonsgegevens van u vragen:  
- Voornaam  
- Tussenvoegsel  
- Achternaam  
- (Zakelijk) Telefoonnummer  
- (Zakelijk) E-mailadres  
 
Persoonsgegevens worden door Kleinmannenkoor ‘de Görgelpiepen’ ogeslagen ten 
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de 
overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  
 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DERDEN 
Omdat we als koor niet werken met nieuwsbrieven en geen donateurs /sponsoren of 
geregistreerde geïnteresseerden cq medewerkers hebben, zijn er - met uitzondering 
van incidentele contacten met voornoemd bedoelde contactpersonen - geen 
persoonsgegevens van anderen dan de koorleden in ons bezit. 
 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DE KOORLEDEN 
Wij hebben als leden van Kleinmannenkoor ‘de Görgelpiepen’ afgesproken dat de 
relevante persoonsgegevens bekend zijn bij de contactpersoon van het koor en de 
penningmeester. Zij houden die gegevens voor zichzelf. Zij noch de andere 
koorleden verstrekken zonder overleg met de betrokkene(n) persoonsgegevens aan 
derden. 
 
 



BEVEILIGING  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  
- alle personen die namens Kleinmannenkoor ‘de Görgelpiepen’ kennis hebben van 
persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  
- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;  
- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens.  
 
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS  
Hoewel wij op dit moment geen persoonsgegevens van niet-koorleden beheren, 
moge duidelijk zijn dat, wanneer dit verandert en we over gegevens van derden 
beschikken die ter inzage, rectificatie of verwijdering geven aan de personen van wie 
we persoonsgegevens ontvangen hebben. Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen 
de wijze waarop we die gegevens verwerken en hebben ze het recht om de  
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan de betrokkene of in diens 
opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen in dat geval, voordat wij gehoor 
geven aan voornoemde verzoeken, vragen om de legitimatie. 
Wij mogen de persoonsgegevens verwerken op basis van een gegeven toestemming 
hiertoe, waarbij de betrokkene altijd het recht heeft deze toestemming in te trekken. 
 
KLACHTEN  
Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop wij omgaan met  
persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft 
altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
VRAGEN  
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft 
neem dan contact met ons op!  
 
CONTACTGEGEVENS  
Kleinmannenkoor ‘de Görgelpiepen’   
Contactpersoon: Frans Welling  
Oude Doetinchemseweg 95/a  
7038 EJ Zeddam  
www.gorgelpiepen.nl  
@: f.b.m.welling49@kpnmail.nl 
Telefoon: 0314-651010  
Mobiel: 0614705187 

mailto:f.b.m.welling49@kpnmail.nl

