
 

 

Protocol inzake de toepassing van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) bij het popkoor Canta Libre  
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geldt in de hele Europese Unie.  

 
Wat is anders?  
De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt.  
Zij hebben nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker.  
Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan 
onder de Wbp - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan 
de wet houden.  

 

1: Bewustwording  
Het bestuur van Canta Libre zorgt ervoor, dat de gegevensverwerkers binnen de vereniging op de 
hoogte zijn van de onder de AVG vallende privacyregels.  
Dit protocol wordt ter kennis gebracht aan de leden.  
Bij wijziging van de notitie of de regels zullen de leden daarvan zowel via een nieuwsbrief als per mail 
op de hoogte worden gesteld. 
Dit protocol is ondergebracht op de website van Canta Libre. Het protocol dient voor iedereen 
inzichtelijk te zijn.  
Het bestuur onderzoekt wat de impact van de AVG is op huidige en nieuwe processen en diensten 
die binnen de vereniging aan de orde zijn en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te 
voldoen.  
 

2: Rechten van betrokkenen  
Onder de AVG hebben de leden van wie persoonsgegevens worden verwerkt privacyrechten.  
De leden kunnen te allen tijde hun privacyrechten uitoefenen. Onder meer hebben zij het recht op 
inzage en het recht op correctie en verwijdering. Voorts hebben zij recht op dataportabiliteit, 
hetgeen betekent dat zij hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven 
aan een andere organisatie als ze dat willen. Ook kunnen leden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) klachten indienen over de manier waarop de vereniging met hun gegevens omgaat. 

 
3: Overzicht verwerkingen  
De gegevens van de leden en oud-leden van de vereniging worden als volgt verwerkt: 

1. Bij aanmelding van een nieuw lid worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en deze 
worden verder verwerkt. Hiervoor is de secretaris van het bestuur verantwoordelijk. Tevens 
zal de penningmeester actie ondernemen t.b.v. de betaling.  

De gegevens die worden vastgelegd.  

 Volledige naam en woonadres 

 telefoonnummer 

 E-mail adres 

 Welke zanggroep? 

 Functies binnen de vereniging (b.v. bestuur, werkgroepen)  

 Datum aanvang lidmaatschap 

 Voor oud-leden: datum einde lidmaatschap 



 

 

De gegevens worden gebruikt om een deugdelijke ledenadministratie te kunnen voeren. 
Deze gegevens worden gebruikt om informatie vanuit de diverse werkgroepen en bestuur te 
communiceren. Informatie van de dirigente, nieuwe composities enz.  
De gegevens van oud-leden worden alleen bewaard om te gebruiken bij jubilea of andere 
activiteiten, die voor hen van belang kunnen zijn.  
De gegevens worden NIET verstrekt aan andere partijen.   
De bovengenoemde gegevens zijn alleen zichtbaar voor leden op de website, waarbij gebruik 
gemaakt moet worden van een gebruikersnaam en wachtwoord.  
Dit wachtwoord wordt  door de systeembeheerder één maal per jaar vernieuwd.  
Alleen de lijst van de leden staat op de website.  

2. De door de leden ingediende aanmeldingsformulieren worden bewaard door de 
penningmeester. De gegevens worden niet met derden gedeeld.  

3. De penningmeester legt gegevens vast, die nodig zijn voor de incasso van de contributie.  
 De gegevens worden niet met derden gedeeld. 

4. Beeld- en geluidsopnamen op de website en sociale media worden als activiteiten gezien 
van het koor. De toestemming voor plaatsen moet expliciet vooraf gebeuren 

5.  

4: Data protection impact assessment 
Het bestuur van de vereniging heeft vastgesteld dat de wijze waarop binnen de vereniging de 
gegevensverwerking wordt uitgevoerd geen hoog privacyrisico met zich meebrengt. Derhalve is 
besloten geen data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren.  
 

5: Functionaris voor de gegevensbescherming 
U bent als vereniging niet persé verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. 
 

6: Meldplicht datalekken 
Op grond van de meldplicht datalekken is de secretaris gehouden de noodzakelijke registratie te 
voeren van datalekken die zich in de vereniging hebben voorgedaan. Alle datalekken dienen uitvoerig 
te worden gedocumenteerd. Desgevraagd zal de registratie beschikbaar worden gesteld aan de AP. 
( Autoriteit persoonsgegevens)  
 

7: Toestemming 
Op het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van de vereniging komt een expliciete bepaling dat 
het toetredende lid bekend is en instemt met de wijze waarop de verwerking van persoonsgegevens 
binnen de vereniging plaatsvindt. Die bekendheid wordt aanwezig geacht na de voorafgaande 
overhandiging of voorafgaande toezending van dit protocol. Door de ondertekening van het 
aanmeldingsformulier en de overhandiging (fysiek of elektronisch) daarvan aan de secretaris,  
verklaart het nieuwe lid toestemming te geven voor de beschreven wijze van gegevensverwerking.  
Indien een lid de eerder gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens wil intrekken 
volstaat een schriftelijke of elektronische melding aan de secretaris.  
 
 
Protocol vastgesteld door het bestuur: 13  september 2018  
Evaluatie; bij eerstvolgende ledenvergadering in 2019  
 
 
 
 
 
 
 


