
Privacyverklaring Vereniging All Friends
Vereniging All Friends, gevestigd aan W.A. Scholtenlaan 11, 6865 VT Doorwerth, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. Vereniging All Friends is ook wel bekend als “Koor All Friends”.
KvK-nummer: 40125418 
Contactgegevens: http://www.koorallfriends.nl

tel. 026 – 2130100
koorallfriends@gmail.com

Vereniging All Friends heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Het 
bestuur houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen over de bescherming van persoonsgegevens kun je stellen aan ons bestuur via 
bovenstaande contactgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging All Friends verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan 
ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken:

 voor- en achternaam
 contactgegevens (emailadres en/of telefoonnummer)

Daarnaast houden we in de ledenadministratie bij:
 je IBAN (voor automatische incasso van de contributie)
 kopie Gelrepas (indien je gebruikt maakt van de kortingsregeling van de 

Gemeente Arnhem)
 alle overige gegevens die je invult op het inschrijfformulier. Je geeft o.a. aan 

welke contactgegevens je wilt delen met de andere koorleden (koorledenlijst).

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken

Vereniging All Friends verwerkt jouw persoonsgegevens voor:
 de ledenadministratie, die bijhoudt wie er lid zijn van het koor en zorgt voor de 

inning van de contributie.
 de koorledenlijst, die koorleden kunnen inzien om met elkaar in contact te treden.
 het informeren van de koorleden (bijvoorbeeld: de koornieuwsbrief, 

huiswerkmail).
Er zijn een paar personen die vanuit hun taak binnen het koor (zoals de lief-en-leed-
commissie, die bijv. een kaartje stuurt als iemand ziek is) persoonsgegevens nodig 
hebben. Zij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van hun taak.

3. Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging All Friends doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming (besluiten die 
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging All Friends) tussen zit.
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4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het inschrijfformulier en machtigingsformulier vernietigen we zodra je geen lid meer bent
van het koor. Als je dat op prijs stelt, houden we je contactgegevens in de oud-ledenlijst, 
zodat we je bij een optreden of reünie kunnen benaderen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging All Friends verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dat nodig is. 
Bijvoorbeeld je IBAN voor de automatische incasso van de contibutie via de bank.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij 
gebruiken

Vereniging All Friends gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies 
(voor de werking van de website) en analytische cookies die geen inbreuk maken op je 
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken 
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je 
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Vereniging All Friends. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van 
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde 
organisatie, te sturen.

In dergelijke gevallen neem je contact op met de ledenadministratie via 
koorallfriends@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op 
jouw verzoek. 

Vereniging All Friends wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat 
kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging All Friends neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met het bestuur via koorallfriends@gmail.com

EINDE Privacyverklaring
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