Privacy reglement
Bron: Ubbo van Piggelen

Welke gegevens registreert de HOV van zijn leden.
In de ledenadministratie zijn de volgende gegevens van de leden opgenomen.

Deze gegevens zijn noodzakelijk op de vereniging te kunnen laten bestaan, om
de dirigent in staat te stellen het koor in te delen, de penningmeester om de
contributie te innen, en de leden om met elkaar in contact te komen.
Er is geen sprake van privacygevoelige informatie zoals sekse, geloof, ras en
politieke overtuiging. Het privacyreglement heeft dan ook een beperkte
diepgang.
Aan de opslag van de gegevens is geen bewaartermijn verbonden d.w.z. de
gegevens van oud-leden blijven opgeslagen maar worden niet meer routinematig
op lijsten vermeld.

Inzagerecht
Alle leden kunnen via de beheerder van de ledenadministratie inzage krijgen in
de gegevens van hen, met uitsluiting van die van anderen, zijn opgeslagen.
Informatieverstrekking voor de leden is kosteloos.

Wijzigingsrecht
Leden hebben het recht de op hen betrekking hebbende gegevens te (laten)
wijzigen om deze gegevens actueel te kunnen houden.

Vernietigingsrecht
Leden kunnen, voorzover dat het besturen van de vereniging niet onmogelijk
maakt, verzoeken alle, of delen van alle gegevens over hen te verwijderen.
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Delen met derden
De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, zijnde personen of
instellingen die geen lidmaatschapsrelatie met de vereniging hebben, of geen
vooraf afgesproken en door de leden geaccordeerd verenigingsbelang dienen.

Verwerking
De gegevens worden verwerkt op de PC van de penningmeester, die de
beheerder is over de financiële- en ledenadministratie. De opslag van de
gegevens vindt plaats in de Cloud-omgeving van Google Drive. Dit zorgt tevens
voor een adequate back-up.

Toestemming
Op de website, waar nieuwe leden hun gegevens opgeven, is een
toestemmingsvraag opgenomen met de verwijzing naar dit document. Voor de
huidige leden is een aangehecht toestemmingsformulier.
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