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PRIVACY VERKLARING 
 

Het Interkerkelijk koor Sparkling Voices verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hier graag duidelijk 
en transparant over informeren. In deze Privacy Verklaring geven wij antwoord op de belangrijkste 
vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Sparkling Voices. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn die gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd, 
telefoonnummer, e-mailadres etc. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens tot  jou herleid 
kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens, bijvoorbeeld jouw naam in combinatie met 
jouw e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld jouw voornaam in combinatie met jouw geboortedatum. 
Wanneer anderen deze gegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en 
video’s/dvd’s worden gezien als persoonsgegevens. 

 

Van wie verwerkt Sparkling Voices persoonsgegevens? 

Sparkling Voices verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie 
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

 Leden. 
 Donateurs 
 Medewerkers aan repetities en/of uitvoeringen (al dan niet betaald), zoals dirigent, musici, 

solisten. 
 Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, 

willen krijgen of hebben gehad. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens? 

Binnen het bestuur is 1 functionaris aangewezen als eindverantwoordelijke voor de verwerking van 
alle persoonsgegevens. Daarnaast is er binnen de vereniging 1 persoon die de gegevens op de 
website beheert. 
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Waarvoor verwerkt Sparkling Voices persoonsgegevens? 

Als je lid of donateur wil worden, medewerking (al dan niet betaald) wil verlenen aan repetitie en/of 
uitvoering of via een bedrijf of organisatie een relatie met ons hebt, wil krijgen of hebt gehad, 
hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze persoonsgegevens kunnen we je 
inschrijven als lid of donateur, overgaan tot medewerking aan repetitie en/of uitvoering of via een 
bedrijf of organisatie een relatie met je onderhouden. 

Als je lid of donateur bent, medewerking aan repetitie en/of uitvoering verleent of via een bedrijf of 
organisatie een relatie met ons hebt, willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en 
adresgegevens bijvoorbeeld om contacten met je te onderhouden.  

Voor leden is dit om informatie te kunnen uitwisselen betreffende de aan het lidmaatschap 
gerelateerde zaken. Maar ook om administratieve processen t.b.v. het lidmaatschap zoals contributie 
correct te kunnen uitvoeren. 

Voor donateurs zal dit zijn om hen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de vereniging 
en voor het administratief verwerken van donaties. 

Voor medewerkers aan repetitie en/of uitvoering zal dit zijn om informatie te kunnen uitwisselen 
betreffende de medewerking aan repetitie en/of uitvoering. 

Voor personen welke een relatie met ons hebben via een bedrijf of organisatie zal dit zijn om 
informatie uit te kunnen wisselen betreffende specifieke onderwerpen waarvoor deze relatie nodig 
is. 

Gegevens kunnen ook voor promotie- en/of marketing doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt 
echter alleen na uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen. Dit geldt m.n. voor foto en/of 
filmmateriaal, anders dan voor journalistieke doeleinden 

 

Verwerkt Sparkling Voices ook bijzondere gegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, geloof of sexuele geaardheid. 

Sparkling Voices verwerkt deze bijzondere persoonsgegevens niet. Hierbij gaan wij er van uit dat de 
stemsoort (sopraan, alt, tenor, bas) niet onder de bijzondere persoonsgegevens valt. 

Wij controleren actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals bijv. een 
BSN-nummer, niet worden geregistreerd. 
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Hoe gaat Sparkling Voices met mijn persoonsgegevens om? 

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer vastgelegd dan noodzakelijk is voor 
normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij nodig zijn. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

Alleen die functionarissen binnen het bestuur voor wie het noodzakelijk is om betreffende 
persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor uitwisselen informatie of administratieve 
verwerking, beschikken over de betreffende persoonsgegevens.  

Om welke persoonsgegevens gaat het? 

 Voor leden is dit naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Dit is voor 
informatie uitwisseling en administratieve verwerking van het lidmaatschap. Daarnaast wordt de 
stemsoort vastgelegd voor de indeling van het koor en het rekeningnummer t.b.v. de financiële 
administratie, m.n. de contributie.  

 Voor donateurs is dit naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres en eventueel 
rekeningnummer. Dit i.v.m. informatie uitwisseling en financiële administratie. 

 Voor medewerkers aan repetitie en/of uitvoering is dit naam, adres, telefoonnummer en/of e-
mailadres, rekeningnummer en expertise. Dit i.v.m. informatie uitwisseling en financiële 
administratie. De expertise is noodzakelijk i.v.m. medewerking als dirigent, muzikaal begeleider 
en/of solist (het betreft hier bevoegdheid, welk muziekinstrument en /of stemsoort) 

 Voor relaties via bedrijven of organisaties betreft het hier naam, adres, telefoonnummer en/of e-
mailadres en expertise. Dit voor informatie uitwisseling vaak m.b.t. de betreffende expertise. 

Hoe gaat Sparkling Voices om persoonsgegevens op de website en met foto en/of filmmateriaal? 

De website bestaat uit een openbaar gedeelte en een niet-openbaar gedeelte. Op het openbare 
gedeelte staan, naast gegevens van bestuur, dirigent en vaste begeleiders, data van 
medewerkingen/concerten e.d. Gegevens in de vorm van foto- en/of filmmateriaal worden alleen 
gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen.  

Het niet openbare gedeelte van de website is alleen toegankelijk voor leden via het invoeren van een 
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Hier staan alleen persoonsgegevens van leden en 
foto’s en filmmateriaal relevant voor informatie uitwisseling tussen leden onderling. 
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Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

Persoonsgegevens gerelateerd aan het lidmaatschap, donaties en medewerkers aan repetities en/of 
uitvoeringen worden, in beperkte vorm, zolang bewaard om statistische informatie zoals 
ledenaantallen, donaties en uitvoeringen over de jaren heen te kunnen blijven genereren. Daarnaast 
is het met deze informatie mogelijk oud-leden, oud-donateurs of oud-medewerkers te informeren 
over uitvoeringen en/of eventuele reünies. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk 
bepaalde voorschriften. Dit laatste geldt m.n. voor de financiële administratie. 

Persoonsgegevens van oud-relaties van bedrijven of organisaties worden zolang bewaard als de 
expertise van betreffende relatie relevant is voor het koor. Denk hierbij bijv. aan huur van ruimtes, 
instrumenten, inhuren van solisten, e.d.. 

 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van de persoonsgegevens is Sparkling Voices gebonden aan de daarvoor geldende 
wet- en regelgeving. 

 
Kan ik zien welke gegevens Sparkling Voices van mij verwerkt? 

Het is te allen tijde mogelijk inzicht te vragen in de wijze waarop Sparkling Voices jouw 
persoonsgegevens verwerkt. Hierboven staat in grote lijnen omschreven welke persoonsgegevens 
waarvoor verwerkt worden. Tevens is er een verwerkingsregister waarin vermeld staat welk soort 
persoonsgegevens verwerkt worden, het doel, het beheer, de betrokkenen, de bewaartermijnen en 
hoe de persoonsgegevens bewaard worden. 

 
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Sparkling Voices kun je 
terecht bij de functionaris binnen het bestuur welke is aangewezen als eindverantwoordelijke in zake 
verwerking alle persoonsgegevens door Sparkling Voices. 

 
Wijzigingen privacybeleid. 

Voorstellen tot wijzigingen in het privacybeleid, na toetsing aan de wettelijke bepalingen, zullen in de 
ledenvergadering gebracht worden. Hier wordt d.m.v. stemming over beslist. Bij instemming zullen 
de wijzigingen in de Privacy Verklaring en het verwerkingsregister verwerkt worden. 

 
 
Vastgesteld en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 


