
 

 

Privacyverklaring Zanggroep To The Point 

Over ons 
• Naam: Zanggroep To The Point 

• Adres: Einsteinstraat 32- 2hoog 

• Website: www.zanggroeptothepoint.nl 

• e-mailadres: stefje73@hotmail.com 

• Sociale media:  https://nl-nl.facebook.com/Zanggroep-To-The-Point-1244426855624153/ 

 

Welke persoonsgegevens wij van koorleden verzamelen 
• NAW-gegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Betalingsgegevens 

 

Welke persoonsgegevens wij van opdrachtgevers verzamelen 
• NAW-gegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Betalingsgegevens 

 

Welke bijzondere persoonsgegevens wij verzamelen 
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegeven. 

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen 
• Het leveren van een dienstverlening 

• Het afsluiten van een overeenkomst 

• Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de telefoon of e-mail 

• Het vorderen van nakoming van het contract 

• Het voeren van de ledenadministratie 
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Op welke grond verzamelen wij persoonsgegevens: 
Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw 
gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van u nodig vanwege de overeenkomst die u sluit 
met Zanggroep To The Point. Dit is het geval bij: 

• Noodzaak voor uitvoering: dit in verband met het opstellen van een overeenkomst 

• Wettelijke verplichting: we hebben een wettelijke verplichting om u gegevens te gebruiken, 
bijvoorbeeld we zijn wettelijke verplicht de administratie bij te houden voor de 
belastingdienst. Wij gebruiken hiervoor niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk en gaan 
hier zorgvuldig mee om.  

• Toestemming: bij het aangaan van een overeenkomst geeft u automatisch u toestemming 
voor het verwerken van uw gegevens om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. 
 

• Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke: We kunnen uw gegevens 
gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze cliënten de meest 
optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy. Dit 
geldt voor: 
➢ Contact met ons (e-mail, whatsapp, sms) 
➢ Bezoek van de website/sociale media 
➢ Facturen maken en verzenden via e-mail 

 

Wat er gebeurt als persoonsgegevens niet worden gedeeld 
De gevraagde dienstverlening niet kan worden geleverd en een overeenkomst niet worden 
gesloten. 

 

Gegevens die online worden gepubliceerd 
• Gegevens van de dirigent 

• Gegevens van bestuursleden 

• Beeld en geluidsmateriaal van koor(leden) 

 

Delen met derden 
Hostingprovider Yourhosting (website en webmail). Met deze partij is een overeenkomsten 

afgesloten en is afgesproken dat ze de gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen 

verwerken. 

 

Gegevens buiten Europa 
Wij delen geen gegevens met partijen buiten Europa.  



 

Bewaartermijnen 
• Administratie zolang een overeenkomst duurt of voor de duur van max. 5 jaar voor 

belastingdoeleinde. 

 

Beveiliging 
Welke maatregelen hebben wij genomen om persoonsgegevens te beveiligen.  
 

Wat Hoe Opmerkingen 

laptop Openen met wachtwoord Bij geen activiteit schakelt hij 
na 3 minuten in beveiligde 
modus 

   

Wachtwoord kluis  Openen met wachtwoord Bij iedere nieuwe activiteit 

   

Website Yourhosting SSl certificaat  

   

Papieren administratie Afgesloten kast  

Software Easy brother Openen met wachtwoord bij iedere nieuwe activiteit 

Laptop beveiliging NOD 
Firewall en virusscanner 

Controle schakelt in bij iedere 
nieuwe activiteit  

Gedurende gebruik 

 

Rechten 
• Recht op inzage: Uiteraard heeft u recht op inzage in uw gegevens.  

• Recht op gegevenswissing (vergetelheid): wij verwijderen u gegevens op uw verzoek. 

• Recht op beperking van verwerking: wij verwerken alleen gegevens die strikt 
noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en vastgesteld in de overeenkomst. 

• Rectificatie, wissing en beperking worden doorgegeven naar verwerkers! 

• Het recht van verzet tegen geautomatiseerde beslissingen; 

• Recht van bezwaar 
➢ Bij gerechtvaardigd belang 
➢ Geen recht op bezwaar bij toestemming 

• Recht om toestemming ten allen tijde in te trekken bij verwerking op basis van 
toestemming 

Heeft u vragen of wijzigingen kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contact 
gegevens. Wij kunnen u vragen zich te identificeren. 

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP over uw gegevensverwerking. Natuurlijk gaan 
wij ervan uit dat we er in de eerste instantie samen een oplossing vinden. 

 

Wijzigingen 
Wij onthouden ons het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en raden u aan de 
privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wijzigingen zullen wij vermelden op onze website.  



 

 
 
 

Cookies 
We gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine tekstbestanden waarin informatie op jouw 
device of binnen jouw browser wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen we zien of je onze website 
heb bezocht. Bovendien slaan we functionele voorkeuren op zodat je niet telkens dezelfde 
keuzes hoeft te maken. Op deze manier kunnen we je de best mogelijke ervaring bieden. 
 
Hieronder lees je meer over cookies en scripts welke we toepassen. 
Instellingen resetten? 
U kunt onze cookies en eerder gekozen instellingen altijd resetten. Dit kan via de setting van de 
browser: 
 
Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=nl_NL&locale=en_GB 
Indien je hier gebruik van maakt zullen eerder opgeslagen keuzes en voorkeuren komen te 
vervallen. 
 
Cookies en scripts welke we inzetten. 
 
Functionele cookies / scripts 
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Hiermee wordt bijvoorbeeld 
vastgelegd dat u in een actieve sessie zit. Ook voorkeuren, zoals eerder gekozen filters voor 
bijvoorbeeld locaties, worden onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming van u vereist, 
omdat deze noodzakelijk zijn voor een normaal gebruik van onze website. 
 
Scripts 
Op onze website laden wij ook standaard scripts in, voordat u hiervoor toestemming hebt 
gegeven. Met deze scripts zorgen wij er o.a. voor dat we vastleggen of u toestemming hebt 
gegeven voor cookies of niet. Zo herkennen wij je keuze bij het volgende bezoek en hoeft u 
deze niet elk keer opnieuw te maken. Verder zorgen de scripts ervoor dat de website kan 
blijven functioneren. 
 
Analytische cookies / scripts 
Wij maken geen gebruik van analytische cookies/scripts 
 
Doel van plaatsing en gebruik cookies 
• Onze website naar behoren laten functioneren 
• Uw sitegebruik zo prettig mogelijk te maken 
 
Een aantal cookies worden door onze website geplaatst (‘first party cookies’)  
Sesssion cookies en Persistant cookies Een deel van de cookies is alleen actief gedurende de 
sessie (session based). Dit houdt in dat bij het sluiten van de browser de cookie niet behouden 
blijft. Bij Persistant cookies wordt gewerkt volgens een vaste tijd (bijvoorbeeld 30 dagen). 
Reageren op ons beleid? Neem dan contact met ons op. 
 


