
 

 

Saudade Privacyverklaring (versie 26 juni 2019) 

 

Saudade Kamerkoor is een Vereniging. Door lidmaatschap van de vereniging ga je er als koorlid mee 

akkoord dat jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden geregistreerd en 

tevens worden kenbaar gemaakt aan de andere koorleden/leden van de vereniging inclusief de 

dirigent.  

Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om ieder koorlid als lid van de vereniging te kunnen 

identificeren en te kunnen benaderen per brief en/of email. De administratie en verwerking van de 

persoonsgegevens vindt plaats door de secretaris en de penningmeester van Vereniging Saudade. 

Om het koor naar de buitenwereld te presenteren, worden regelmatig groepsfoto’s gemaakt. 

Hieronder verstaan we foto’s waar het merendeel van de koorleden op te zien is. Door lidmaatschap 

van de Vereniging Saudade ga je ermee akkoord dat groepsfoto’s gebruikt worden op de website van 

Saudade, op sociale media en als bijlage bij persberichten. Je geeft wel of geen toestemming om 

andere foto’s (zoals foto’s van het repetitieweekend) te plaatsen op de website of op sociale media. 

Je kunt toestemming hiervoor op elk moment intrekken.   

Daarnaast hebben wij als vereniging inzicht nodig in de naam/adres/woonplaatsgegevens van de 

leden vanwege sommige subsidies waar we gebruik van maken/aanvragen voor indienen. Door 

lidmaatschap van de Vereniging Saudade ga je ermee akkoord dat, indien noodzakelijk, jouw 

persoonsgegevens worden gedeeld met een subsidie-verlenende instantie.  

Indien je een U-pas hebt en je wenst aanspraak te maken op korting op de contributie dan dien je 

jouw U-pas gegevens ook aan de penningmeester van Saudade te verstrekken. Deze gegevens 

worden dan geregistreerd in de administratie van Verenging Saudade en jaarlijks gecontroleerd door 

de penningmeester. 

De lidmaatschapsgegevens worden bewaard en bijgewerkt zo lang je lid bent van vereniging Saudade 

Kamerkoor en tevens maximaal 12 maanden nadien. Dit in verband met het mogelijke verzoek om 

gedurende het eerste jaar nadat je jouw lidmaatschap hebt beëindigd, jou te kunnen benaderen voor 

het invallen c.q. versterken van het koor bij bepaalde concerten, waar het repertoire bekend is.  

Indien je als uitgetreden lid van de Vereniging Saudade geregistreerd wilt blijven op de oud-leden 

lijst, dien je hiervoor bij het opzeggen van jouw lidmaatschap expliciet toestemming te geven middels 

een oud-leden inschrijfformulier. Bij inschrijving als oud-lid ga je ermee akkoord dat Vereniging 

Saudade jouw persoonsgegevens registreert en geregistreerd houdt tot nadere opzegging c.q. 

verzoek daartoe van jou als oud-lid. Vereniging Saudade gebruikt jouw persoonsgegevens als oud-lid 

om  jou te benaderen voor activiteiten van Vereniging Saudade, zoals concerten en lustra. 

Vereniging Saudade registreert de naam/adres/woonplaatsgegevens en emailadressen van haar 

donateurs. Dit wordt opgenomen in een bestand van donateurs en beheerd door de secretaris van 

de vereniging. Door het aangaan van het donateurschap verklaar jij je hiermee akkoord en geef je 

expliciet toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig om 

de donateur te kunnen benaderen voor onze concerten en derhalve uitnodigingen te kunnen 

versturen. In specifieke beperkte gevallen zullen deze gegevens ook gebruikt worden om mogelijk 

incidenteel een verzoek te doen tot een extra gift. De gegevens van een donateur worden bewaard 

zolang diegene donateur is en maximaal tot 1 jaar nadat de donateur diens donateurschap heeft 

beëindigd.  



 

 

Wanneer je gebruik maakt van de site www.kamerkoor-saudade.nl krijg je te zien voor welke 

doeleinden eventuele gegevens worden bewaard. Je kunt op deze daarvoor akkoord gaan.  

Indien je je wilt oriënteren of je lid wilt worden van  Vereniging Saudade, dan heeft Saudade van jou 

jouw naam, emailadres en telefoonnummer nodig. Deze zullen worden geregistreerd door de 

secretaris van de Vereniging Saudade en/of één van de bestuursleden van de Vereniging. De 

gegevens worden bewaard tot uiterlijk 4 weken nadat jij bij Saudade voor een proef-repetitie bent 

komen kijken en/of tot uiterlijk 4 weken nadat jij hebt aangegeven geen lid te willen worden en/of 

de dirigent na de auditie heeft aangegeven dat jij geen lid kunt worden. 

Vereniging Saudade verstrekt géén persoonsgegevens aan derden. 

Vereniging Saudade treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde 

toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Het bestuur van Vereniging van Saudade zorgt 

voor een beveiligde administratie op de computers van de secretaris en de penningmeester. 

Daarnaast zorgt Vereniging Saudade voor een passende beveiliging van het gesloten deel van onze 

website www.kamerkoor-saudade.nl, zodat het afgeschermde deel slechts voor leden toegankelijk is. 

Daarnaast worden de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd.  

Indien er sprake is van een datalek, zal het bestuur van Saudade dit spoedig melden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien het datalek 

zodanig is dat dit een hoog risico meebrengt met betrekking tot de rechten van de betrokkenen, zal 

het bestuur van Saudade de betrokkenen hierover eveneens spoedig informeren.  

Als lid, aspirant-lid, oud-lid en/of donateur van Vereniging Saudade heb jij verschillende rechten met 

betrekking tot de door Vereniging Saudade geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens. Dit 

betreft o.a. het recht op inzage, verbetering, verwijdering, recht op beperking van de verwerking van 

jouw gegevens, recht om vergeten te worden, recht om jouw gegevens te laten overdragen naar een 

andere vereniging. Indien je meer informatie wenst over jouwe rechten kun je je wenden tot het 

bestuur van Vereniging Saudade, door een email te sturen naar: bestuur@kamerkoor-saudade.nl. 

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je je wenden tot het 

bestuur van Vereniging Saudade door een email te sturen naar: bestuur@kamerkoor-saudade.nl. 

Mocht je naar aanleiding daarvan van mening zijn dat er onvoldoende op is gereageerd en/of geen 

oplossing is geboden, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

http://www.kamerkoor-saudade.nl/

