
Privacybeleid Il Cocodrillo Cante
ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)

Enschede, 1 november 2018 

Vocaal Ensemble Il Cocodrillo Cante (KVK nummer 08140308) is gevestigd te 7546PN Enschede aan 
Lefertweg 144.  Deze privacyverklaring is met ingang van 1 november 2018 van kracht. 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Deze Europese Verordening stelt eisen aan de verwerking van gegevens van personen.
Vocaal Ensemble Il Cocodrillo Cante verwerkt persoonsgegevens en neemt de bescherming van jouw 
gegevens serieus. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren. In deze privacyverklaring geven wij je 
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Il Cocodrillo Cante.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 31 oktober 
2018. Het gewijzigde privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op 
http://www.cocodrillo.nl is geplaatst. Via de link Privacyverklaring onderaan de website kun je de laatste 
versie altijd inzien. We stellen de laatste versie ook graag beschikbaar op aanvraag.

Persoonsgegevens
De volgende persoons- en persoonlijke gegevens worden in het ledenbestand bewaard: naw-gegevens 
(naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, email-adres, aanvang lidmaatschap, bankrekeningnummer. Deze
gegevens worden gebruikt om de vereniging naar behoren te laten functioneren; voor de 
informatievoorziening aan koorleden, voor onderling contact en om de contributie te kunnen innen. Ook 
maken en bewaren wij foto's en video's van repetities en concerten, met als doel communicatie en PR. Deze 
kunnen op onze website en social media worden geplaatst. 

Vocaal Ensemble Il Cocodrillo Cante bewaart geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over 
godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een 
vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig 
of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en 
biometrische kenmerken. Er is geen wettelijke uitzonderingsregel van toepassing.

De leden worden bij aanvang van het lidmaatschap en op de website geïnformeerd over welke 
persoonsgegevens worden bewaard en waarvoor deze zijn bestemd. Nieuwe leden krijgen een 
toestemmingsformulier, waarin door betrokkene toestemming wordt verleend om zijn of haar gegevens op te
slaan in een ledenbestand en deze op de ledenlijst te laten plaatsen. Het bankrekeningnummer is hiervan 
uitgezonderd; dit is alleen bij de penningmeester bekend i.v.m. financiële transacties. 
Bezwaar tegen het gebruik van gegevens kan kenbaar worden gemaakt op het toestemmingsformulier. 
Gemerkte gegevens zullen dan niet op deze ledenlijst worden geplaatst, maar uitsluitend in het digitale 
ledenadministratiebestand binnen het bestuur. 

Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het verzenden van nieuwsbrieven om geïnteresseerden
te informeren. We sturen alleen nieuwsbrieven op aanvraag. Uitschrijven is mogelijk door te reageren op de 
betreffende nieuwsbrief. Ook organisaties kunnen op aanvraag nieuwsbrieven ontvangen.

Derden
Persoonsgegevens worden in principe niet aan derden verstrekt. In bijzondere gevallen worden de leden 
geïnformeerd over welke persoonsgegevens benodigd zijn. Eventuele bezwaren kunnen dan kenbaar worden
gemaakt. Met externe partijen die bestanden met de persoonsgegevens verwerken voor de organisatie, 
zullen afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Hierin zal worden vastgelegd dat 
persoonsgegevens na gebruik direct verwijderd dienen te worden.



Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Leden hebben het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die de 
organisatie van hen heeft. Zij hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Op aanvraag bij de secretaris krijgt het lid inzage in de van hem geregistreerde gegevens. Hierbij
zullen de gegevens van anderen onleesbaar worden gemaakt.

Daarnaast hebben leden het recht om hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Verder kunnen de leden gebruik maken 
van het recht op vergetelheid. Indien men gebruik maakt van dit recht zullen alle persoonlijke gegevens 
direct worden verwijderd vanaf het moment dat deze rechtshalve niet meer nodig zijn. Een verzoek tot 
inzage, correctie, verwijdering of “vergeten” van persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van een 
toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens, kan naar de secretaris van het koor 
worden gestuurd.

Gegevensbescherming
Binnen het koor is het bestuur verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. 
De persoonsgegevens worden als volgt bewaard: 
Toestemmingsformulieren worden fysiek bewaard in een map, beheerd door de voorzitter. Het bestuur heeft 
het recht de fysieke formulieren te digitaliseren en op te slaan in een digitaal bestand, beschermd door een 
wachtwoord. 
De ledenlijst wordt via e-mail aan elk lid verstrekt en wordt digitaal door de secretaris bijgehouden en 
bewaard. Dit bestand is beschermd door een wachtwoord. Er wordt van leden verwacht dat zij deze lijst niet 
delen met derden. 
Alleen de penningmeester heeft toegang tot de bankgegevens van leden en bewaart deze digitaal, 
beschermd door een wachtwoord. Hiervan is een externe back-up beschikbaar die niet vrij toegankelijk is. 

Il Cocodrillo Cante neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als er onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van gegevens, zal dat gemeld 
worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het datalek nadelige gevolgen voor leden zou kunnen 
hebben, zal de secretaris de leden hiervan op de hoogte stellen. 

Vastgesteld te Enschede in de bestuursvergadering van 31/10/2018.
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