
 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Secretariaat SDK, Zandstraat 29 5712 XX Someren 
Secretariaat is bereikbaar via email somerensdameskoor@upcmail.nl of telefonisch 0493 491077. 
 

Privacyverklaring - Somerens Dameskoor                
 

Privacy beleid 
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Somerens Dameskoor  (hierna 
genoemd SDK) verwerkt van haar leden en donateurs. 
Indien je lid wordt van SDK, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan SDK 
verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacywet te 
verwerken. 
 
1.Verantwoordelijke 
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Secretariaat SDK, Zandstraat 29 5712 XX Someren 
Secretariaat is bereikbaar via email somerensdameskoor@upcmail.nl of telefonisch 0493 491077. 
 
2. Welke gegevens verwerkt SDK en voor welk doel 
2.1  In het kader van jouw lidmaatschap  worden de volgende persoonsgegevens verwerkt : 
- voor-en achternaam,   
- geboortedatum 
- adresgegevens 
- telefoonnummer en emailadres 
- zangstem 
- lid vanaf 
2.2 Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden: 

- Je aan te kunnen spreken met de juiste roepnaam 
- De geboortedatum om inzicht te hebben in de leeftijdsopbouw van het koor 
- De adresgegevens om je te kunnen bereiken en  voor het versturen van informatie per post 
- Het telefoonnummer en emailadres om je te kunnen bereiken voor o.a. mededelingen, 

uitnodigingen  , met betrekking tot alle activiteiten van SDK  
- Je in te kunnen delen bij de juiste zangstem 
- Lid vanaf om vast te stellen of een lid in aanmerking komt voor een huldiging als jubilaris  

 
2.3 Met betrekking tot de donateurs van SDK  verwerken wij de volgende gegevens : 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer en /of emailadres 

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden : 
Naam, adres , telefoon en /of emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en 
informatie betrekking hebbend  op activiteiten van SDK  
 
SDK is voor het verwerken van deze persoonsgegevens in het bezit van een ledenlijst/     
donateurslijst. 
Hierbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. 
  



 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Secretariaat SDK, Zandstraat 29 5712 XX Someren 
Secretariaat is bereikbaar via email somerensdameskoor@upcmail.nl of telefonisch 0493 491077. 
 

 
 
 
 
Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld: 

- Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij 
via deze privacyverklaring. 

- Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

- We vragen uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen 
waarin jouw toestemming vereist is. 

- Wij geven jouw gegevens niet door aan derde partijen. Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht 
zijn. 

- Jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te geven, te 
corrigeren of te verwijderen. 

 
3. Het bewaren van de ledenlijsten 
De ledenlijsten worden bewaard op de PC van de secretaris , van de voorzitter en de 
penningmeester. Ter bescherming van je persoonsgegevens worden deze particuliere PC’s met  
passende  maatregelen beveiligd om misbruik  van jouw persoonsgegevens te beperken. 
Daarnaast worden de ledenlijsten op papier bewaard bij de secretaris, voorzitter en penningmeester. 
 
4. Wijziging in deze privacyverklaring 
Dit Privacy beleid kan  worden gewijzigd.   Wijzigingen worden bekend gemaakt via de website, via 
email of bij het ontbreken van email via een schrijven. 
 
5.Inzagerecht en wijziging van jouw gegevens 
Op verzoek kun je jouw gegevens inzien en laten wijzigen. 
 
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018 
 


