PRIVCACYBELEID VAN GEZELLIGHEIDSKOOR HAPPY DAYS

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gezelligheidskoor Happy Days
(hierna: “Happy Days” ) verwerkt.
Indien u lid wordt van Happy Days, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan
Happy Days verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit
Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Gezelligheidskoor Happy Days, Vincent van Goghpad 11, 3202EW Spijkenisse,
KvK nummer 58880488
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via mail@koorhappydays.nl
2. Welke gegevens verwerkt Happy Days en voor welk doel
2.1
In het kader van het lidmaatschap/donateurschap worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
2.2
Happy Days verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a)
uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u
aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie. Deze
gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over
activiteiten van Happy Days.
b)
uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van het
lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
c)
uw geboortedatum wordt gebruikt bij toelating als lid om vast te stellen of u aan de
leeftijdslimiet voldoet en om u op uw verjaardag te kunnen feliciteren.
2.3
Van personen die via de contactpagina of het gastenboek op de website een reactie
achterlaten worden de volgende gegevens verwerkt:
naam, emailadres., IP adres.
Deze gegevens worden gebruikt om te kunnen reageren op uw bericht en om de website
tegen indringers te beveiligen.
3. Gegevensverstrekking aan derden
Happy Days verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming geen gegevens over u aan derden, tenzij
dat wettelijk verplicht is.

4. Bewaartermijnen
Happy Days verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en
tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens
vernietigd.
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5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Via de ledenadministratie van Happy Days kan u een verzoek indienen om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
6.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Happy Days uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met het bestuur.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
onze ledenadministratie mail@koorhappydays.nl
7. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina's van een websites wordt meegestuurd en door
de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om
u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in
gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak
onze websites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken.
Als u voor het eerst onze website benadert wordt u gevraagd akkoord te gaan met het gebruik van cookies.

8. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
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