
  

 
 

   
 

Privacyverklaring Vocal Group Playground  

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 

getreden. Vocal Group Playground heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking 

van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze 

maatregelen staan in deze privacyverklaring. 

1.) Welke gegevens wij van jou verwerken 

Wij verwerken diverse soorten gegevens van jou in een databestand. Je kan hierbij denken aan jouw 

contactgegevens, gestelde vragen via een webformulier en aanmeldgegevens voor evenementen 

(zoals optredens, workshops en zangwedstrijden). Wij verwerken onder meer de volgende gegevens 

van (potentieel-)leden, oud-leden, belangstellenden, de dirigent en overige muzikaal betrokkenen: 

 

I. Naam, adres en woonplaats; 

 

II. Telefoonnummer en e-mailadres;  

 

III. Geslacht en stemgroep; en 

 

IV. Eventueel persoonlijke vragen/verzoeken via een e-mail dan wel via een contact-/ 

webformulier. 

 

2.) Waarom wij gegevens van jou verwerken 

 

Vocal Group Playground verwerkt jouw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doelen: 

a.) afhandeling van aangevraagde informatie; 

 

b.) de aanmelding voor evenementen (zoals trainingen, workshops, concerten en wedstrijden); 

 

c.) de inschrijving en/of aanmelding voor verenigingsgerelateerde activiteiten (zoals lidmaatschap 

bij korennetwerken en/of in verband met benodigde licenties)  

 

d.) het toesturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, e-mailberichten en fysieke poststukken; 

en 

 

e.) voor de afhandeling van jouw vragen over bijvoorbeeld organisatorische, financiële of 

muzikale aangelegenheden. 

3.) Hoelang bewaren we jouw gegevens 

Deze hiervoor gegevens gebruiken wij alleen voor de hiervoor genoemde specifieke doelen. We 

bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 

je gegevens worden verzameld. Als wij je gegevens niet meer hoeven te bewaren, zullen wij deze 

verwijderen. Ter realisatie hiervan gelden in algemene zin de volgende uitgangspunten: 

Een jaar nadat een lid het lidmaatschap met Vocal Group Playground opzegt, verwijderen we zijn/haar 

gegevens uit de administratie. Als hij/zij (na een verzoek) aangeeft dat hij/zij in het alumnibestand wil 

worden opgenomen, dan zullen we zijn/haar gegevens ook na het eindigen van het lidmaatschap 

bewaren. 



  

 
 

   
 

De gegevens van de dirigent dan wel andere muzikale betrokkenen worden bewaard tot een jaar na 

het aflopen van diens betrekking(en) met de vereniging. Als de dirigent/ muzikaal betrokkene (na een 

verzoek) aangeeft dat hij/zij in het alumnibestand wil worden opgenomen, dan zullen we zijn/haar 

gegevens ook na het aflopen van de betrekking bewaren. 

De gegevens van belangstellenden worden bewaard ten behoeve van het versturen van 

uitnodigingen, aankondigingen, nieuwsbrieven en e-mailberichten. Zodra een belangstellende 

aangeeft niet meer belangstellend te zijn, zullen zijn/ haar gegevens binnen een half jaar worden 

verwijderd. 

4.) Delen van persoonsgegevens met derden 

Vocal Group Playground verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 

nodig is voor de uitoefening van verenigingsgerelateerde activiteiten of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. 

Vocal Group Playground neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of 

er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via secretaris@vocalgroupplayground.nl 

5.) Beeld- en geluidgegevens 

Wanneer we bij een evenement beeld- of geluidopnamen maken, of laten maken, zullen we dat 

aankondigen. De beeld- en geluidopnames, waarop leden, de dirigent/ muzikaal betrokkenen en 

belangstellenden individueel herkenbaar kunnen zijn, kunnen worden gedeeld op de website en de 

sociale media van Vocal Group Playground. 

5.) Social media buttons 

We willen berichten gemakkelijk delen, en kunnen daarvoor bij digitale communicatie de sociale media 

buttons van Facebook en Twitter gebruiken. Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US 

Privacy Shield. Op de privacyverklaringen van deze social media kanalen kun je eventueel lezen wat 

zij met de verzamelde informatie doen. 

5.) Diensten aan/van derden 

Met elke organisatie waarvan we diensten afnemen, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Daarin 

verklaart deze derde partij de privacy-regels van de AVG in acht te nemen. 

Voor de jaarlijkse afdracht van licentiegelden aan BUMA geven we uitsluitend het aantal leden van 

een koor/groep op de jaarlijkse peildatum doorgeven, dus geen NAW-gegevens van aangesloten 

individuele leden. 

6.) Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens 

Iedereen van wie we persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerken, heeft recht 

op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot onze secretaris 

(secretaris@vocalgroupplayground.nl).  

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind 

je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

7.) Jaarlijkse check 



  

 
 

   
 

We verifiëren jaarlijks of ons privacybeleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vind je ons 

privacybeleid niet correct, dan ontvangen we graag een bericht hierover, zodat we het beleid kunnen 

verbeteren.  

9.) Wijzigingen 

Vocal Group Playground behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze 

privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor een update. De laatste 

wijziging van deze privacyverklaring was op 10 augustus 2020. 

 

 

Naam en plaats organisatie: Vocal Group Playground 

Datum: Augustus 2020 

 

 

 


