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Interkerkelijk Koor Rejoice, hierna te noemen I.K.K. Rejoice, hecht veel waarde aan de bescherming
van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

I.K.K. Rejoice houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Ons beroepen op de wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken;
Passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als I.K.K. Rejoice zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na
het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Persoonsgegevens van de koorleden worden door I.K.K. Rejoice verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
Publicitaire doeleinden ten behoeve van:
het fotograferen van (onderdelen van) het koor voor plaatsing op de koorwebsite, in
programmaboekjes en nieuwsbrieven dan wel voor andere publicitaire doelen die in
overeenstemming zijn met de doelstelling van het I.K.K. Rejoice. Uw persoonsgegevens worden
bewaard gedurende de duur van het lidmaatschap op basis van schriftelijke gegeven toestemming of
tot intrekking van die toestemming.

Administratieve doeleinden ten behoeve van:
het onderhouden van het lidmaatschap, informatieverstrekking en de financieële administratie.
Voor de genoemde doelstelling(en) kan I.I.K. Rejoice de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Bankrekeningnummer
Uw persoonsgegevens worden door I.K.K. Rejoice opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking gedurende de periode van het lidmaatschap en indien gewenst na het beeïindigen van
het lidmaatschap ten behoeve van het onderhouden van enig (gewenst) contact.
Verstrekking aan Derden
I.K.K. Rejoice geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen binnen Nederland en binnen of
buiten de EU.
Minderjarigen
I.K.K. Rejoice verwerkt geen gegevens van minderjarigen omdat de minimale leeftijd met betrekking
tot het aangaan van het lidmaatschap vastgesteld is op 18 jaar.
Bewaartermijn
I.K.K. Rejoice bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging I.K.K. Rejoice heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om de
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld
de volgende maatregelen genomen:
-Alle personen die namens I.K.K. Rejoice van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
-Voor de toegang tot onze systemen gebruiken de gemachtigde bestuursleden een gebruikersnaam
en een wachtwoord. Zij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze na technische incidenten
te kunnen herstellen. Onze (gemachtigde) bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die I.K.K. Rejoice van u
ontvangen heeft. Mag I.K.K. Rejoice uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u
gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
Mocht u vragen en/of klachten hebben betreffende het gevoerde privacybeleid neem dan contact op
met een van de bestuursleden.

Contactgegevens
Koornaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Emailadres
Telefoonnummer

: Interkerkelijk Koor Rejoice
: B. van der Linden
: p/a Molendijk 3b
: 3214VG
: Zuidland
: bestuur@rejoice.nl
: 06-40857600

