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AVG 

Privacyverklaring 

 

Wet 

Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese privacy wet ‘Algemene Verordening 

Gegevensbescherming ( AVG )’ worden gehandhaafd, waar alle organisaties, stichtingen en 

verenigingen aan moeten voldoen. Vereniging Koor Fabulous! draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van 

de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

 

Identiteit van de vereniging 

Vereniging Koor Fabulous! is een vereniging waar leden bijeenkomen om met elkaar te 

zingen. Doelstelling van het koor is primair samen zingen in een ontspannen en gezellige 

sfeer. Het koor is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk ongeacht leeftijd.  

 

Vereniging Koor Fabulous! staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

73240125:  

 

Contactgegevens:  

Koor Fabulous! 

Hendrik Goebelstraat 21 

2411 AT  BODEGRAVEN 

E-mail: info@koorfabulous.nl 

 

Website 

De website van Vereniging Koor Fabulous! is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt 

mee te delen wie u bent. Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Vereniging Koor Fabulous! verwerkt gegevens die u ons via een e-mail verstuurt. Deze 

gegevens worden gebruikt voor het reserveren van toegangskaarten, de levering daarvan, of 

om u van informatie te voorzien. 

Vereniging Koor Fabulous! verwerkt persoonsgegevens van koorleden voor de uitvoering van 

de ledenadministratie. De persoonsgegevens, die wij hiervoor verwerken zijn: 

• NAW-gegevens 

• Geboortedatum 

• Telefoonnummer 

• Emailadres 

• Foto 

Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Indien u uw gegevens wenst te laten 

verwijderen, kunt u hiervoor een verzoek indienen via info@koorfabulous.nl. De gegevens 

die voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bedrijfsvoering niet noodzakelijk 

zijn worden dan uit ons systeem verwijderd. 
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Delen met anderen 

Vereniging Koor Fabulous! verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Beveiliging 

Vereniging Koor Fabulous! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vereniging Koor Fabulous! 

behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. 

 

Beeldmateriaal 

Voor het smoelenboek wordt naast de NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres om 

een pasfoto gevraagd. Dit om de onderlinge band te versterken, elkaar te leren kennen en 

elkaar te bereiken, indien nodig.  

Tevens heeft Vereniging Koor Fabulous! een website en een Facebookpagina. 

Foto’s van optredens worden geplaatst op een beveiligde pagina, alleen toegankelijk voor 

koorleden. Op de site worden alleen groepsfoto’s geplaatst. 

Vereniging Koor Fabulous plaatst foto’s en filmpjes op de Facebookpagina en op Youtube. 

Indien u dit niet wenst, kunt u hiervan melding maken bij het bestuur. 

Het bestuur van Vereniging Koor Fabulous! geeft nooit persoonsgegevens door aan andere 

partijen tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kan het bestuur persoonsgegevens delen met 

derden indien de leden het bestuur hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geven. 

 

Beeldmateriaal en sociale media: 

Met het akkoord gaan van de algemene HHR van Vereniging Koor Fabulous! geeft u 

algemene toestemming voor het nemen van foto’s en/of video opnames. Omdat foto’s en 

video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen persoonsgegevens zijn, zullen 

wij dit niet publiceren zonder vooraf toestemming gevraagd te hebben aan de betrokken 

persoon. Foto’s van het gehele koor zullen alleen gebruikt worden voor publicatie op website 

of andere social media. Overig beeldmateriaal is alleen beschikbaar voor de leden zelf via een 

inlogpagina.  

 

Recht van verzet tegen publicatie 

Let op: ook al hebt u toestemming gegeven voor het maken van een foto of video-opname, u 

heeft daarmee niet de vereniging per definitie toestemming gegeven voor de publicatie 

ervan. De vereniging zal bij verzet de publicatie intrekken.  

Wilt u in zijn geheel vermijden dat er beeldmateriaal van u genomen wordt, is het verzoek 

aan u om dan niet deel te nemen aan optredens of concerten.  

 

Informeren 

Vereniging Koor Fabulous! zal altijd zorgen dat leden en toeschouwers geïnformeerd zullen 

worden over eventuele beeldopnames.  
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Sociale media 

Ook op social media zijn wij als vereniging verantwoordelijk voor het verspreiden van 

beeldmateriaal namens de vereniging via eigen sociale-media-accounts en pagina’s. Derhalve 

het verzoek van het bestuur aan de leden om zorgvuldig om te gaan met de foto’s die u zelf 

maakt of download via de website. Als lid ben je ook verantwoordelijk voor de privacy van je 

medeleden. Vereniging Koor Fabulous! zal met uiterste zorg omgaan met eventuele klachten 

t.a.v. de privacy van de koorleden. 

 

 


