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1. INLEIDING 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 
mei 2018 definitief van kracht is geworden. De AVG vervangt de verouderde Nederlandse Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen en 
die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken. 

Organisaties moeten (nog) duidelijk(er) maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor 
ze die gebruiken en hoe lang de data worden bewaard. Ook moeten ze burgers desgevraagd inzage 
geven in de opgeslagen data. 

Burgers krijgen nog meer zeggenschap over hun persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt. Zo 
mogen ze hun toestemming om gegevens te verwerken niet alleen intrekken, maar ook 
gebruikmaken van het recht gegevens te laten wissen. 

Het Wagenings Volkooren hecht er belang aan op een juiste en veilige manier met uw persoonlijke 
gegevens om te gaan en uw privacy naar de huidige richtlijnen te waarborgen. 

Het doel van onderstaand protocol is om aan de leden van Wagenings Volkooren uiteen te zetten 
hoe de vereniging met de privacywetgeving omgaat en hoe ze deze hanteert naar de leden toe. 

 

2.  PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Relatie tot Wagenings Volkooren 

Wagenings Volkooren onderscheidt drie soorten persoonsgegevens: 

1. Leden 

2. Abonnees op de Nieuwsbrief 

3. Bezoekers van concerten door Wagenings Volkooren 

 

2.1.  Leden 

Wagenings Volkooren kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van 

een aanmeldformulier op de website aan Wagenings Volkooren verstrekt. Wagenings Volkooren kan 

de volgende persoonsgegevens verwerken:  

- Voor- en achternaam  

- Adresgegevens  

- Telefoonnummer(s) 

- E-mailadres  

- IP-adres  

Achter een beveiligde ledenlogin houdt Wagenings Volkooren een adressenlijst bij zodat leden 

onderling contact kunnen leggen met elkaar. Ieder lid kan slechts via een zelf vastgesteld 

wachtwoord deze gegevens benaderen. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
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Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie dient Wagenings Volkooren de 

adressen van de leden aan de gemeente te tonen. 

 

2.2.   Derden en/of bezoekers van concerten 

Wagenings Volkooren verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te 

kunnen benaderen en/of informeren over optredens en middels nieuwsbrieven op de hoogte te 

houden over repetities en andere activiteiten van het koor.  

Wagenings Volkooren kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het reserveren 

van een toegangskaart voor een concert hebt opgegeven. De volgende persoonsgegevens kunnen 

worden verwerkt:  

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw e-mailadres  

- Uw IP-adres 

U kunt zich op ieder moment laten uitschrijven uit onze mailinglijst. 

 

2.3   Abonnees op de externe nieuwsbrief 

Wagenings Volkooren kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van 

een aanmeldformulier op de website aan Wagenings Volkooren verstrekt. Wagenings Volkooren kan 

de volgende persoonsgegevens verwerken:  

- Uw voor- en achternaam  

- Uw e-mailadres  

- Uw IP-adres  

U kunt zich op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief door de link onderaan de nieuwsbrief. 

 

3. HOE LANG WAGENINGS VOLKOOREN GEGEVENS BEWAART  

Wagenings Volkooren bewaart uw persoonsgegevens, naam en emailadres, voor onbepaalde tijd. 

We gebruiken uw naam en emailadres om u te attenderen op optredens en eventuele reünies.          

U kunt ten alle tijden aangeven dat u uit de mailinglijst verwijderd wilt worden.   

 

4. DELEN MET ANDEREN 

Wagenings Volkooren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is b.v. voor 

de subsidieaanvraag bij de gemeente, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
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5. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Wagenings Volkooren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging,  en gegevens die uw browser 

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

Wagenings Volkooren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze 

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  

 

6. GOOGLE ANALYTICS  

Wagenings Volkooren maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 

website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw 

computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Lees het 

privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics 

hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 

rapporten over de Website te kunnen verstrekken aan de webmaster.  Google kan deze informatie 

aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden 

de informatie namens Google verwerken. Wagenings Volkooren heeft hier geen invloed op. 

Wagenings Volkooren heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie 

te gebruiken voor andere Google-diensten.  

 

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wagenings.volkooren@gmail.com . Het 

bestuur van Wagenings Volkooren zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.  

 
8. BEVEILIGEN  

Wagenings Volkooren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL- 

certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk 

heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer 

informatie wenst over de beveiliging van door Wagenings Volkooren verzamelde persoonsgegevens, 

neem dan contact met Wagenings Volkooren op via wagenings.volkooren@gmail.com . 

www.volkooren.nl is een website van Wagenings Volkooren. Wagenings Volkooren is als volgt te 

bereiken: 

 

E-mailadres: wagenings.volkooren@gmail.com 

Website: www.volkooren.nl 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40124442 

 

mailto:wagenings.volkooren@gmail.com

