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In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in november 2018.
Het Christelijk Mannenkoor Hengelo (verder te noemen CMH) is een mannenkoor,
die overwegend christelijke liederen ten gehore brengt, waarvan het lidmaatschap
bedoeld is voor (jonge)mannen ouder dan 16 jaar. Het CMH verleent medewerking
aan kerkdiensten, maar verzorgt ook zelf of met anderen concerten en optredens.
Het CMH is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in
vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.
Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Wij zijn
ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar
vertrouwelijk mee om dienen te gaan.
Reikwijdte en het wettelijk kader
Deze privacyverklaring geldt zowel voor onze leden, als mensen die via de website
ons benaderen, als donateurs en anderen van wie (tijdelijk) gegevens nodig zijn.
Op het gebied van bescherming van persoonsgegevens heeft Christelijk Mannenkoor
Hengelo te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit
is de EU-verordening die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft
vervangen vanaf 25 mei 2018.
Wat zijn persoonsgegevens?
Volgens de wet zijn persoonsgegevens informatie die betrekking heeft op een
geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de
combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal
persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn
gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om
bijvoorbeeld uw BSN nummer, gezondheids- of medische gegevens.
Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

•
•
•
•

Leden
Christelijk Mannenkoor Hengelo heeft persoonsgegevens nodig van de leden voor o.a.
de volgende doeleinden:
Het innen van de contributie
Het aandacht geven aan jubilea en verjaardagen
Het digitaal versturen van nieuwsbrieven
Het bezoeken van zieken
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•
•
•
•

Contact met nabestaanden bij overlijden
Het doorgeven van wijzigingen in repetitiedata
Het versturen van uitnodigingen voor bv. nieuwjaarsreceptie
Statistieken omtrent aanwezigheid repetities, aantallen leden etc.

•
•
•

Donateurs
Het innen van de vrijwillige donaties
Het versturen van nieuwsbrieven
Uitnodigingen voor een jaarlijks concert

•
•

Bezoekers van website en/of anderen (o.m. vrijwilligers)
Het reageren op binnengekomen e-mails of vragen
Voor het vastleggen of het maken van afspraken rondom medewerkingen en concerten
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Christelijk Mannenkoor Hengelo verzamelt verschillende soorten gegevens van
natuurlijke personen. We verzamelen persoonsgegevens van iedereen die lid is en op
een of andere wijze aan ons koor verbonden is. De meeste gegevens ontvangen we van
de betrokkenen zelf.
Over het algemeen verwerken we in ieder geval de volgende persoonsgegevens:
- Geboortedata
- Ingangsjaar lidmaatschap
- Voor en achternaam
- NAW-gegeven
- E-mailadres en telefoonnummer
- Stemgroep
- Bankrekeningnummer
Het verwerken van uw persoonsgegevens door Christelijk Mannenkoor Hengelo is
gebaseerd op (de intentie tot) het aangaan van een lidmaatschap met onze vereniging.
Eventuele foto’s van bijeenkomsten en nieuwsbrieven waarin soms persoonlijke
mededelingen staan, zijn beveiligd en alleen toegankelijk voor leden. Het verwijderen
van gegevens op de ledenpagina is op verzoek mogelijk.
Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officer?
Christelijk Mannenkoor Hengelo heeft als relatief kleine vereniging geen functionaris
gegevensbescherming. U kunt eventuele vragen over de wijze waarop wij met
gegevens omgaan, mailen naar secretaris@cmh-1976.nl
Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens?
Christelijk Mannenkoor Hengelo heeft persoonsgegevens nodig hoofdzakelijk voor
een goede communicatie. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor
onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit persoonsgegevens van leden, donateurs of
andere relaties als daartegen bezwaren bestaan.
Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Ten behoeve van
jubilea van ons koor zelf, werden in het verleden ook oud-leden uitgenodigd voor
zover betrokkene nog woonde op het bij ons geregistreerde adres.
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Beveiliging
Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen
die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te
voorkomen. Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig
mee om. De leden beschikken over een ledenlijst met contactgegevens om elkaar te
kunnen bereiken, bijvoorbeeld als een repetitie niet doorgaat of om met elkaar mee te
leven. Verder heeft het bestuur van het CMH de beschikking over alle
persoonsgegevens. Deze worden slechts gebruikt voor beperkte doelen, zoals
hierboven geformuleerd. Opslagmedia zijn voorzien zijn van firewall en
virusscanners.
Gegevens delen met andere organisaties
Christelijk Mannenkoor Hengelo verwerkt de persoonsgegevens voor de eigen
vereniging. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met
organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken,
zoals bijvoorbeeld in geval een maatpak gemaakt moet worden of een certificaat bij
een jubileumspeldje geproduceerd wordt.
Voor zover (overheids)instanties het recht hebben informatie bij ons koor op te vragen
die wij verplicht zijn te delen, zullen wij daaraan medewerking verlenen op zodanige
wijze dat we minimaal voldoen aan de verplichting.
Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
Christelijk Mannenkoor Hengelo heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen
binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken. Aangezien de AVG van
toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend
beschermingsniveau verzekerd worden.
Uw privacyrechten
U heeft als betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden
verwerkt) het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking en bezwaar ten
aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Een verzoek kunt u per email, via de website of schriftelijk indienen bij Christelijk
Mannenkoor Hengelo. Wilt u een beroep doen op een recht of heeft u vragen? Neemt
u dan gerust contact op met ons.
E-mail: secretaris@cmh-1976.nl
Internetformulier: http://www.cmh-1976.nl/contact.php
Het recht op inzage
Wanneer u een verzoek tot inzage doet krijgt u een volledig overzicht van de
categorieën verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de categorieën
ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens. De
navolgende gegevens worden niet door Christelijk Mannenkoor Hengelo overlegd:
o persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
o persoonsgegevens van derden
Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet u zich eerst
hebben gelegitimeerd. U kunt dit doen door een afgeschermde (uw BSN en foto
verwijderd) kopie van een legitimatiebewijs per e-mail op te sturen. Als de betrokkene
jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd is, dan moet het verzoek worden
ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Het verzoek tot inzage wordt binnen
vier weken beantwoord.
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Het recht van verwijdering
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we
ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Voor zover
wij gegevens wettelijk verplicht een bepaalde termijn moeten bewaren, moeten wij
hier uiteraard aan blijven voldoen.
Recht op bezwaar
In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kunt u als betrokkene in bij
de wet geregelde gevallen bezwaar aantekenen tegen de verwerking van bepaalde
gegevens. Het verzoek dient via email of schriftelijk en gemotiveerd te worden
ingediend bij Christelijk Mannenkoor Hengelo. We beslissen binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek of het bezwaar gerechtvaardigd is. Indien het bezwaar
gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking. Christelijk Mannenkoor
Hengelo is niet verplicht gehoor te geven aan een bezwaar als het verstrekken van
gegevens door Christelijk Mannenkoor Hengelo wettelijk verplicht is.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan
heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
De website www.cmh-1976.nl
Cookies e.d. op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na
uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. CHR. MANNENKOOR HENGELO gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden
cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien.
CHR. MANNENKOOR HENGELO verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden
informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd
waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol
(IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s
eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. CHR. MANNENKOOR
HENGELO verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u
daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Christelijk Mannenkoor Hengelo kan wijzigingen aanbrengen in deze
privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft
dan op de hoogte van wijzigingen.
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