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Privacyregeling Stichting Coro del Mundo (Coro Encanto)

De stichting Coro del Mundo, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in
de Kamer van Koophandel onder nummer 41209461 (hierna: Coro
Encanto) verwerkt1 persoonsgegevens2. Coro Encanto hanteert daarbij
met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het volgende beleid.
I.

Verantwoordelijkheid
Het bestuur van Coro Encanto is verantwoordelijk voor de verwerking
van de persoonsgegevens.

II.

Grondslag
De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is
toestemming van de desbetreffende persoon.

III.

Personen

Coro Encanto verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van personen met
wie het direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad.
Dat zijn de gegevens:
a. van de koorleden ;
b. van personen die met Coro Encanto samenwerken, hebben
samengewerkt of zullen samenwerken, zoals de dirigent,
regisseur en muzikanten;
c. van personen die lid van het koor zijn geweest en van personen,
die belangstelling hebben om over de activiteiten van Coro
Encanto te worden geïnformeerd;
d. van de donateurs van Coro Encanto;
e. van personen die een toegangsbewijs voor een concert hebben
gereserveerd of gekocht.
IV. Doel

Verwerken is alle handelingen die met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden
uitgevoerd, van verzamelen tot en met vernietigen: verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden,
verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
2
Een persoonsgegeven is volgens de AVG: ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon’.
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Coro Encanto verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend met als doel
het onderhouden van contact. Zo verwerkt Coro Encanto de
persoonsgegevens van de personen, vermeld bij III onder:
a. om te communiceren over repetities, concerten en
administratieve en financiële processen met betrekking tot het
lidmaatschap;
b. om te communiceren over repetities, concerten en
administratieve en financiële processen met betrekking tot de
samenwerking;
c. om te informeren over de activiteiten van Coro Encanto door
middel van nieuwsuitingen en andere promotionele activiteiten;
d. om te communiceren over de financiële bijdrage en om hen te
informeren over concerten.
e. Om hen in de toekomst te attenderen op concerten
V.

Persoonsgegevens
1. Coro Encanto verwerkt de volgende persoonsgegevens.
a. Van de koorleden en externe medewerkers:
- naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
- adres (met postcode en woonplaats)
- e-mailadres
- telefoonnummer
- rol of functie, stemsoort of muziekinstrument
- foto’s
2. Van overige relaties:
- naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
- e-mailadres
3. Coro Encanto verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens,
bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische
gegevens of gegevens betreffende ras of godsdienst.

VI.

Verwerking
1. Coro Encanto verwerkt de persoonsgegevens in fysieke mappen en
in computerbestanden en niet langer dan noodzakelijk is voor
normaal gebruik binnen het koor of het doel waarvoor zij zijn
verwerkt.
2. De persoonsgegevens worden verwerkt door de leden van het
bestuur. Aldus wordt voorkomen dat anderen dan de betrokken
persoon onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien.
Het bestuurslid dat de functie van functionaris gegevensbescherming heeft, bewaart de gegevensbestanden. Het bestuurslid
dat de functie van secretaris heeft, bewaart een back-up van de
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gegevensbestanden.
VII.

Toegang

1. Op de website van Coro Encanto (www.coroencanto.nl), in de
nieuwsbrief en in e-mailingen worden uitsluitend de namen en de
functies van de koorleden, de dirigent en de externe medewerkers
vermeld en foto’s van hen getoond. Tot die gegevens heeft eenieder
toegang.
2. Leden van Coro Encanto en de dirigent hebben toegang tot de onder
V.1 bedoelde persoonsgegevens van de leden van Coro Encanto en
van de dirigent.
3. Een externe partij verwerkt persoonsgegevens voor Coro Encanto
ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief en de
communicatie over de activiteiten van Coro Encanto. Met deze
externe partij is een verwerkersovereenkomst gesloten.
4. Een datalek3 kan worden gemeld bij het bestuur. Daarna volgt het
bestuur de volgende procedure.
a. Het bestuur legt intern vast dat een datalek is geconstateerd en
vermeldt de datum van het lek.
b. Het bestuur documenteert het datalek met een beschrijving
daarvan, waaronder vermelding van tijd, plaats en aard van het
datalek. Tevens vermeldt het bestuur daarbij de gevolgen van
het datalek voor personen en de genomen maatregelen.
c. Het bestuur meldt het datalek, indien daaruit een risico
voortkomt voor personen, binnen 72 uurbij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
VIII. Rechten en klachten
1. Een persoon van wie Coro Encanto gegevens verwerkt kan bij het
bestuur de persoonsgegevens opvragen die Coro Encanto over
hem/haar verwerkt.
2. Een persoon van wie Coro Encanto gegevens verwerkt kan door het
bestuur een wijziging in de persoonsgegevens van hem/haar laten
opnemen in de bestanden of persoonsgegevens van hem/haar
daaruit laten verwijderen.

Een datalek bestaat onder meer als databestanden worden gehackt of als onbedoeld
toegang is gegeven tot bestanden. Ook een gestolen laptop of zoekgeraakte usb-stick is
een datalek.
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3. Een persoon van wie Coro Encanto gegevens verwerkt kan bij het
bestuur bezwaar indienen tegen de gegevensverwerking. Dit laat
onverlet dat het die persoon vrij staat een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
IX.

Ingangsdatum en bekendmaking
1. Deze privacyregeling treedt in werking op 25 mei 2018.
2. Deze privacyregeling wordt gepubliceerd op www.coroencanto.nl.

Amsterdam,
24 mei 2018

namens het bestuur
de voorzitter

