Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet ingegaan en als vereniging moet ook Kinderkoor
Sjamaes daaraan voldoen. Daarom hebben wij hieronder uiteengezet welke persoonsgegevens wij
verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Deze privacyverklaring wordt ook op de website van
Sjamaes geplaatst.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van de kinderen verzamelen, zijn de gegevens die op het
aanmeldingsformulier van Sjamaes worden ingevuld, te weten:
- naam
- adres
- geboortedatum
- telefoonnummer van beide ouders, evt. telefoonnummer thuis en evt. telefoonnummer van het
kind (in ieder geval van de tieners t.b.v. een Whatsapp-groep)
- e-mailadressen van de ouders en evt. van het kind
Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de vereniging te laten functioneren, dus
voor de ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, uitnodigingen voor
bijeenkomsten, aanvragen van subsidie enz.
De enigen die toegang tot deze gegevens hebben zijn het bestuur en de dirigente. De gegevens
worden niet aan derden verstrekt. Wij zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de
gegevens.
De gegevens worden bijgehouden door de secretaris en opgeslagen op media die zijn beveiligd met
een gebruikersnaam en wachtwoord. De aanmeldingsformulieren en geprinte versies van de
ledenlijst worden door de secretaris zorgvuldig opgeborgen.
Als een lijst van de leden wordt geprint voor een bepaald doel, bijvoorbeeld om de aanwezigheid bij
te houden, bevat die lijst alleen de gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn (meestal alleen de
namen). Datzelfde geldt wanneer wij een overzicht van de leden moeten indienen om subsidie te
kunnen aanvragen.
De gegevens worden bewaard tot het einde van het lidmaatschap. Daarna blijven ze in de
boekhouding wel nog bewaard gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar.
Om veiligheidsredenen wordt bovendien regelmatig een (versleutelde) back-up van de gegevens
gemaakt. Deze back-up wordt eveneens veilig opgeborgen.
Na beëindiging van het lidmaatschap worden alle persoonsgegevens door de secretaris vernietigd.
Dit betekent dat de betreffende regel in het Excel-bestand met de ledenlijst wordt gewist en dat het
aanmeldingsformulier wordt versnipperd.
In Gmail worden wel de e-mailadressen van oud-leden bewaard met het oog op uitnodigingen voor
lustrums e.d.
Leden hebben het recht inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij hebben geregistreerd.

Beeldmateriaal
Tijdens activiteiten van Sjamaes worden er regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt. Dit beeldmateriaal
kan worden gebruikt op de website en social media van het koor en als promotiemateriaal bij
evenementen waar het koor aan meedoet. De namen van de kinderen zullen hierbij nooit
gepubliceerd worden, tenzij met toestemming van de ouders.
Wie bezwaar heeft tegen plaatsing van foto’s of filmpjes van zijn/haar kind(eren), kan dit schriftelijk
(of per e-mail) melden bij het secretariaat. Wij zullen daar dan rekening mee houden.

Vragen of bezwaren?
In geval van vragen, bezwaren of suggesties kan altijd contact worden opgenomen met het bestuur.
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