
 

 

Privacy-beleid  
Dit is het privacy-beleid voor leden, Vrienden van Caritas, sponsoren en donateurs van Interkerkelijk Koor Caritas 

hierna te noemen ‘Caritas’.  

 

Caritas is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals deze zijn verzameld bij: 

- een aanmelding als lid van Caritas 

- een administratie voor vrijwilligerswerk 

- een aanmelding als Vriend van Caritas 

- een administratie ten behoeve van donaties 

- een administratie ten behoeve van sponsoren  

- een administratie van de kaartverkoop 

 

In dit privacy-beleid beschrijven we hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan dit privacy-beleid 

goed door te lezen zodat je op de hoogte bent welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom. 

  

Wat zijn persoonsgegevens? 

Een persoonsgegeven is informatie die direct iets over een persoon zegt of op een bepaalde manier herleidbaar is 

naar die persoon. Dit is bijvoorbeeld je naam, je adres en je geboortedatum maar ook je thuisadres of e-mailadres. 

Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moet hier zorgvuldig mee omgegaan worden. Ook foto’s en video’s 

worden gezien als persoonsgegevens. 

 

Van wie verwerkt Caritas persoonsgegevens? 

Caritas verwerkt persoonsgegevens van leden, Vrienden van Caritas, sponsoren en donateurs maar ook van 

contactpersonen van kerken of andere externe organisaties, bezoekers van concerten en van andere die een relatie 

met Caritas hebben.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

� Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) 

telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.  

� Gegevens inzake jouw online account, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord. 

� Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze website, zoals bijvoorbeeld 

je IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. 

� Financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer en jouw keuze van betaling (bijvoorbeeld automatische 

incasso). 

� Gegevens betreffende jouw lidmaatschap, zoals de datum waarop je bij Caritas lid geworden bent of de 

datum waarop je als ‘Vriend van Caritas’ bent aangemeld.  

� Videobeelden en foto’s, tijdens repetitieavonden of concerten worden er  videobeelden en/of foto’s gemaakt 

en deze worden bewaard voor promotiedoeleinden.  

Wij verwerken video’s en foto’s van leden enkel met voorafgaande toestemming doormiddel van het 

toestemmingsformulier. Leden kunnen hun toestemming op elk gewenst moment weigeren of intrekken.  

 

Tot slot worden de persoonsgegevens gebruikt voor praktische zaken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van 

administratieve processen rondom lidmaatschap en/of contributie.  

 



 

 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of etnische gegevens. Caritas 

controleert of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals BSN nummer, niet worden 

geregistreerd. 

 

Waarvoor verwerkt Caritas persoonsgegevens? 

Als je lid wordt van Caritas, Vriend van Caritas wordt of Caritas helpt als vrijwilliger, sponsor, donateur of een andere 

relatie met ons aan gaat dan hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de 

juiste wijze inschrijven als lid of registreren als relatie. Als je eenmaal lid bent / je hebt aangemeld als Vriend van 

Caritas / je sponsor of donateur bent of een relatie van Caritas bent dan gebruiken we je naam en e-mailadres om 

bijvoorbeeld contact met je te onderhouden, om je te informeren over een medewerking aan kerken, concerten en 

andere nieuwsberichten. 

  

Hoe gaat Caritas om met mijn persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen het 

koor of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

  

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens van leden, Vrienden van Caritas, sponsoren, donateurs, bezoekers van concerten en overige zijn 

inzichtelijk voor bestuurs –en muziekcommissieleden. De toegangsrechten zijn functie en/of persoonsgebonden.  

Bestuurs –en muziekcommissieleden die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding 

zoals overeengekomen in de geheimhoudingsverklaring.  

 

De persoonsgegevens worden beheerd door de Secretaris en geregistreerd op de ledenlijst. De penningmeester heeft 

naast de Secretaris inzicht in de financiële gegevens namelijk jouw bankrekeningnummer etc. in verband met de 

contributie of financiële ondersteuning van ons koor.  

 

Binnen het koor heb je als lid inzage in de ledenlijst (tenzij je hebt aangegeven dat deze gegevens geheim zijn). De 

ledenlijst wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de jaarvergadering. Dit kan handig zijn voor het maken van onderlinge 

afspraken. De Secretaris kan jouw gegevens muteren.  

 

Op de website is er een afgeschermde pagina voor leden. Middels een wachtwoord kunnen leden inloggen en hierop 

is het “smoelenboek” zichtbaar. Van alle leden is een foto met naam zichtbaar, tenzij hier geen uitdrukkelijke 

toestemming voor is gegeven.   

 

Bij het aanmelden krijgen nieuwe leden een inschrijfformulier waarop persoonsgegevens moeten worden ingevuld. 

De informatie op dit formulier wordt door de Secretaris verwerkt op de ledenlijst. De papieren versie van de 

inschrijfformulieren wordt fysiek bij de Secretaris bewaard.  

 

De persoonsgegevens van ‘Vrienden van’ en ‘Sponsoren’ en ‘Donateurs’ worden beheerd door de Secretaris en staan 

genoteerd op de lijst Vrienden/Sponsoren/Donateurs van Caritas. Alleen bestuursleden hebben inzage in deze 

gegevens en zijn verplicht tot geheimhouding conform de geheimhoudingsverklaring.  

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap of de financiële ondersteuning van het koor worden bewaard gedurende 

de tijd dat je lid bent of ons koor steunt. Wanneer je jouw lidmaatschap of relatie opzegt wordt het fysieke 

inschrijfformulier verwijderd en worden jouw gegevens uit de lijsten gehaald.  

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na opzegging bewaard om statistische informatie 

zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te generen. Daarnaast is het met deze informatie mogelijk om oud-leden 



 

 

te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde 

voorschriften.  

 

Voor persoonsgegevens in een archief geldt geen bewaartermijn. Op deze regel bestaat een uitzondering: Als de 

archiefwet of een andere wet van toepassing is, geldt wel een bewaartermijn. Caritas moet in dat geval de gegevens 

vernietigen als ze niet meer nodig zijn voor het doel van het archief. (ref, 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens)  

 

Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens en hoe kun je deze rechten uitoefenen? 

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heb je verschillende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens 

waaronder: 

� Recht op inzage. 

Wil je inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken? Dat kan, laat het ons weten en wij sturen dit 

naar je toe. 

� Recht op rectificatie 

Wil je je gegevens corrigeren omdat deze onjuist of onvolledig zijn? Dat is mogelijk, geef het door en wij 

passen het aan. 

� Intrekken van je toestemming 

Wanneer jij toestemming hebt gegeven voor verwerking van jouw persoonsgegevens kun je deze te allen 

tijde weer intrekken. 

� Recht op beperking 

Wanneer wordt voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, heb je het recht op beperking van 

verwerking. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden. 

� Recht op gegevens wissing 

Wanneer wordt voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, heb je het recht om jouw 

persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze administratie.  

� Recht van bezwaar 

Wanneer jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden op basis van ons gerechtvaardigd belang kun je 

bezwaar maken tegen de wijze waarop deze door Caritas worden verwerkt. 

� Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Wanneer voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, kun je een overzicht ontvangen van de 

persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt zodat je deze kan overdragen aan een andere vereniging.  

� Recht tot indienen klacht 

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je van 

mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd zijn met dit Privacy-beleid of toepasselijke 

privacywetgeving worden verwerkt.  

Vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy-beleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als 

je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Caritas via e-mail adres 

voorzitter@caritasaalsmeer.nl 

 

Wijzigingen privacy-beleid 

Caritas behoudt zich heeft recht voor om wijzingen aan te brengen in dit privacy-beleid. De meest recente versie van 

dit privacy beleid wordt gepubliceerd op de website www.caritasaalsmeer.nl.  

 


