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Privacyverklaring 
 
Inleiding 
 
Chordanova vindt de privacy van haar leden erg belangrijk. Deze leden moeten kunnen begrijpen wat er met 
hun gegevens gebeurt en dat deze niet misbruikt mogen worden. 
Lange ingewikkelde privacyverklaringen helpen niet en worden vaak niet gelezen. 
Vandaar een korte opstelling die duidelijk maakt welke gegevens Chordanova nodig heeft en wat men hiermee 
mag doen. 
 
Welke gegevens worden verzameld 
Naam, adres en woonplaats 
Telefoonnummer en e-mailadres 
Geslacht en geboortedatum 
Bankrekening 
Stemsoort 
Stemtest resultaten 
Individuele- en groepsfoto’s  
 
Waarom doen we dit 
Deze gegevens zijn noodzakelijk om als koor te kunnen functioneren. 
Hiermee kunnen we leden en of oud leden informeren, lidgelden beheren, stemgroepindelingen maken en 
evenementen of groepsreizen organiseren. 
 
Voor wie zijn deze gegevens toegankelijk 
Vanuit het bestuur is er één persoon verantwoordelijk om deze gegevens te verzamelen en te beheren.  
Deze data worden digitaal opgeslagen en beschermd met een wachtwoord. 
Op de besloten website wordt inzichtelijk gemaakt: 

Naam, adres en woonplaats; 
Telefoonnummer en e-mail adres; 
Stemsoort; 
Individuele- en groepsfoto’s. 

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor leden door gebruik te maken van een inlogcode. 
Door bestuur en leden mag deze informatie niet voor andere doeleinde ingezet worden dan alleen t.b.v. 
Chordanova. 
Foto’s van openbare optredens mogen wel via leden en of media gedeeld worden. 
 
Bewaartermijn 
Alle gegevens blijven bewaard, echter gegevens van actieve leden zijn zichtbaar. 
Wanneer door aftredende leden wordt verzocht om data te verwijderen zal aan dit verzoek voldaan worden. 
Bewaren van deze gegevens doen we om de historie te kunnen volgen. 
 
Wat zijn de gevolgen van deze privacy wet 
Alle deelnemers van Chordanova geven toestemming d.m.v. deze kennisgeving dat zij akkoord gaan met het 
gebruik van deze gegevens en dat op een zorgvuldige manier omgegaan wordt met deze privacy informatie. 
Eveneens verklaren zij hiermee dat de beschikbaar gestelde gegevens alleen binnen Chordanova gebruikt 
mogen worden. 
Foto’s mogen wel gebruikt worden op de openbare website van Chordanova en voor publicatie in de media. 
Leden die het niet eens zijn met deze privacy verklaring kunnen dit kenbaar maken aan het bestuur, zodat een 
passende oplossing hiervoor gevonden kan worden. 
 
Procedure bij dataverlies of diefstal 
We zijn verplicht om misbruik, datalekken en of diefstal van data binnen 72 uur te melden. 
Dit doen we aan onze leden en aan de Autoriteit persoonsgegevens via de website 
(http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 
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