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1 Privacyverklaring Levensliederenkoor De Molenzangers. 

Het Privacy beleid van Levensliederenkoor De Molenzangers (hierna genoemd: 
“De Molenzangers”) is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt 
worden voor haar leden, vriendjes, sponsoren of andere geïnteresseerden. 

 

Door het verstrekken van persoonsgegevens aan De Molenzangers geeft u 
toestemming om deze conform dit Privacy beleid te verwerken. Lees dit 
Privacy beleid door en bewaar het in uw eigen administratie. 

 

2 Verantwoordelijke. 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur van 
De Molenzangers, KvK nummer: 50622005 

 

 

3 Welke gegevens verwerken De Molenzangers en voor welk doel. 

3.1 In het kader van het lidmaatschap worden de navolgende persoonsgegevens 
verwerkt: 

a) Voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht 

b) Adresgegevens, eventueel postadres 

c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) 

d) Foto's / Video's van optredens concerten 
 

 

3.2 De Molenzangers verwerken de In sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor 
de navolgende doeleinden: 

a) Naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres worden gebruikt 
voor het administreren van de leden, communiceren van 
huishoudelijke mededelingen, beantwoorden van informatie 
aangevraagd door leden en derden. 

b) Naam en bankrekeningnummers worden gebruikt voor het 
betalingsverkeer over en weer met De Molenzangers 

 
 

4 Bewaartermijnen. 

 

 De Molenzangers verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens, in fysieke mappen 
en computer, niet langer dan strikt noodzakelijk, doch uiterlijk tot 4 weken na 
beëindiging lidmaatschap. 
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5 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers. 

a) Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De 
Molenzangers de nodige technische en organisatorische 
maatregelen getroffen. 

b) Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt De 
Molenzangers geen gebruik van diensten van derden. 

 
 

6 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten. 
 

a) Aan de secretaris van De Molenzangers kunt u een verzoek indienen om 
uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te 
verwijderen.  

b) Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris. 

c) Indien uw klachten hebt over de wijze waarop De Molenzangers uw 
persoonsgegevens verwerkt of uw verzoek(en) behandelt, kunt u 
contact opnemen met het bestuur. 

d) Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen 
schriftelijk worden gericht aan onze secretaris, 
secretaris@demolenzangers.nl 

 

7 Wijzigingen. 

 

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website 
bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken. 
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