
      

VRIENDEN VAN OPUS ‘94 
WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING 
 

In dit document staat beschreven hoe wij als koorvereniging volgens de richtlijnen van de wet AVG 
omgaan met de persoonsgegevens van de donateurs, in casu de Vrienden. Het document is (wordt) 
toegezonden aan elke (nieuwe) Vriend en is bovendien opgenomen op de homepage van OPUS ’94, 
onder ‘Sponsoren/Vrienden’. 

1. Het waarom van het opslaan van persoonsgegevens. 
Voor een correcte aanmeldprocedure, voor het kunnen communiceren, bijvoorbeeld in de vorm van 
Nieuwsbrieven, over optredens en andere activiteiten van het koor, en voor financiële zaken (inning 
van de jaarlijkse bijdrage) worden slechts de strikt noodzakelijke gegevens opgeslagen.  
 
2. Welke gegevens worden opgeslagen 
De volgende gegevens zijn verplicht: 
a .aanmelddatum: i.v.m. inning jaarlijkse bijdrage 
b. voorletter (s) 
c. achternaam 
d. emailadres*: voor alle communicatie 
e. het jaarlijks toegezegde bedrag 
 
Het volgende gegeven is niet verplicht maar wel belangrijk: 
f. adres en postcode. Belangrijk om Vrienden te kunnen bereiken in het geval email (tijdelijk) niet 
functioneert. 

3. Waar worden deze gegevens opgeslagen en hoe worden deze gebruikt 
De secretaris houdt in overzicht bij van de onder 2) vermelde gegevens. Het overzicht wordt bewaard 
op de harde schijf van zijn computer die met een reguliere virusscanner en firewall alsook met een 
wachtwoord beveiligd is. Een back up van deze gegevens is in Dropbox als ook op een externe harde 
schijf, met een wachtwoord, opgeslagen. 
 
De penningmeester krijgt een kopie-overzicht van de secretaris. De betalingen worden gedaan via de 
RC  van Opus’94. De penningmeester neemt deze betalingen op in zijn exploitatieoverzicht. In dit 
overzicht staan alleen vermeld de naam van de donateur, het betaalde bedrag en de maand van de 
betaling. Deze data staan op de lokale computer van de penningmeester, die beveiligd is met een 
password, virusscanner en firewall. Een back up staat op de Icloud (Apple) en is per definitie 
beveiligd conform de policy van Apple 
 
Alle correspondentie over de onder 1) genoemde activiteiten met de Vrienden gaat door middel van 



email*. De secretaris en penningmeester versturen alle groepsmails, uitsluitend met gebruikmaking 
van de optie ‘bcc’ .  
 
Persoonlijke gegevens van donateurs/Vrienden worden niet aan derden verstrekt. Behalve in het 
geval van het bestellen c.q. afhalen van (gereduceerde) toegangsbewijzen: een lijst van namen en 
email*adressen is dan eenmalig, voor die gelegenheid, noodzakelijk voor de personen die met de 
kaartverkoop belast zijn. Dit overzicht wordt na het optreden gewist. 

4. Aan-en afmelding 
Kandidaat nieuwe leden melden zich, al dan niet via de website, aan bij de secretaris. Bij het aangaan 
van het donateurschap verstrekt men de hiervoor genoemde verplichte gegevens. De secretaris geeft 
vervolgens de naam van het nieuwe lid en het emailadres door aan de penningmeester i.v.m. de 
inning van de jaarlijkse bijdrage. Donateurs kunnen te allen tijde de op hen betrekking hebbende 
persoonsgegevens inzien (inzagerecht) en/of laten wijzigen (correctierecht). Hiertoe doen zij een 
melding bij de secretaris. 

Na opzegging van het donateurschap worden de persoonlijke gegevens na een (1) jaar uit de 
bestanden verwijderd. 

6. Procedure melden datalekken 
Indien persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden 
mogen hebben, is er sprake van een datalek. 

De donateurs/Vrienden krijgen van het bestuur een mail met daarin informatie over de oorzaak,  
aard en omvang van het lek is, en welke maatregelen zijn genomen om de schade te beperken c.q. in 
de toekomst te voorkomen.  

Bij ernstige schade wordt dit (digitaal) gemeld door het bestuur bij het meldloket van de Autoriteit 
Persoonsgegevens: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

7. Verantwoordelijkheid 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de Wet AVG. 

 

*: indien dat als zodanig uitdrukkelijk wordt gewenst (bijvoorbeeld indien men niet over een 
emailadres beschikt), verloopt in individuele gevallen de correspondentie per post. In dat geval 
worden uitsluitend de fysieke adres gegevens opgeslagen.  


