
 

 

 

 

Privacyverklaring Stichting Samen-Klank 
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 
werking getreden. Deze verordening vraagt van organisaties een aantal antwoorden die in het 
privacybeleid moeten worden opgenomen. Stichting Samen-Klank heeft de noodzakelijke 
maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te 
brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring. 
  

1. Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens is het naar behoren laten 
functioneren van de stichting. Hierbij valt te denken aan het rondsturen van 
mededelingen en uitnodigingen, het innen van deelnamegelden en donaties, het 
bijhouden van statistieken en voor onderlinge communicatie tussen deelnemers aan 
activiteiten van de stichting. 

2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. 
3. De volgende persoonsgegevens zijn in een bestand opgenomen:  

Vrouwenkoor Ubuntu: Naam, adres, postcode, woonplaats, email-adres, 
telefoonnummer(s), geboortedatum, stemsoort en een foto voor het smoelenboek. 
Verder registreren wij de presentie bij repetities en betalingen van deelnamegeld. 
Veelzijdig zingen en workshops: Naam, email-adres, telefoonnummer, 
workshopdeelname en betalingen van deelnamegeld. 
Donateurs: Naam, adres, postcode, woonplaats, email-adres, donatiebedrag. 

4. Bovengenoemde gegevens worden bewaard en opgeslagen zolang men deelnemer of 
donateur is. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 

5. In de bevestiging op aanmelding voor activiteiten van de stichting wordt de deelnemer 
geïnformeerd over hoe de adresgegevens worden bewaard en waarvoor deze worden 
gebruikt. 

6. In de email-berichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in BCC 
opgenomen. 

7. Wanneer Stichting Samen-Klank bij een activiteit beeld- of geluidopnamen maakt, of laat 
maken, zal zij dit aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. 

8. Iedereen van wie Stichting Samen-Klank persoonsgegevens (inclusief beeld- en 
geluidmateriaal) verwerkt heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze 
gegevens. Richt je daarvoor tot secretaris@samen-klank.nl. 

9. Stichting Samen-Klank wil berichten gemakkelijk delen, en gebruikt daarvoor bij digitale 
communicatie social media buttons van Facebook en Twitter. Deze werken met cookies 
en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaringen van deze 
social media kanalen kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen. 

10. Stichting Samen-Klank verifieert jaarlijks of het privacybeleid nog in overeenstemming is 
met de AVG. Vind je het privacybeleid van Stichting Samen-Klank niet correct, richt je 
dan tot het bestuur via de secretaris. 
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