
Informatiebeveiligingsbeleid  
 
Dit is de privacyverklaring van <HET NIEUWEDIEPER VISSERSKOOR>, gevestigd te Den Helder 1788WT 
Boterzwin 4105, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40635141, 
hierna te noemen: `het Koor.  
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met 
uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens 
omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan 
gerust aan onze secretaris of penningmeester. 
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u 
verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
 
Doel  Welke 

persoonsgegeven
s 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 
 

Onderzoeken of u lid 
kan worden  
 
en  
 
het uitvoeren van de 
lidmaatschapsovereenk
omst. 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Geboortedatum  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• Trouwdatum 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Indien u lid wordt 
gedurende de looptijd van 
de overeenkomst.  

NVT 

Administratie • Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• Bankgegevens 
• Betaalgegevens 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Gedurende de looptijd van 
de overeenkomst. Aan het 
eind van de overeenkomst 
worden persoonsgegevens 
gearchiveerd op een 
externe beveiligde 
hardeschjjf (bank- en 
betaalgegevens worden niet 
gearchiveerd). 

 

Koorpak • Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• (Kleding)maat  
• Bankgegevens 
• Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Gedurende de looptijd van 
de overeenkomst. 

• Nijpels 
 

Ter benadering na 
beëindiging 
lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld voor een  
reünie of bijzondere 
gebeurtenis.  

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 

 

Toestemming Zolang als de toestemming 
niet is ingetrokken. 

NVT 

 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt het koor uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw 
persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel aan het begin van de privacyverklaring treft u een 
overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.	


