Privacy beleid Kavóca en medewerkers - per 18 Mei 2018

Zangers/medewerkers/leden/vertegenwoordigers
Het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’
ouders van ‘Kavóca Kids’
ouders van ‘Young Kavóca’
ouders van ‘Kavóca Girlzz’
‘Studio 25’
en de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst
Aangezien de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei 2018 van kracht wordt,
stelt de Autoriteit Persoonsgegevens de nodige eisen inzake de nieuwe Europese privacy wetgeving
aan de vastlegging van gegevens binnen ‘Kavóca’ en haar koorgroepen, als ook binnen ‘Studio 25’ en
de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst.
Hiervoor is jouw/uw schriftelijke/mail toestemming nodig
De vast te leggen/gelegde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het laten functioneren van ‘Kavóca’,
‘Studio 25’ en Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst, Kavóca website en bijbehorende social media,
en de promotie van Kavóca activiteiten als ook de administratie daarvan.
Kavóca-zangers en medewerkers gaan er mee akkoord dat tijdens zanglessen, repetities en uitvoeringen geluid-,
foto- en filmopnames worden gemaakt, die uitsluitend voor promotiedoeleinden van ‘Kavóca’ kunnen worden gebruikt.

Openbare publicaties zijn altijd na toestemming van het Stichtingsbestuur.
Ook leden moeten hiervoor toestemming vragen aan de voorzitter en/of secretaris.
Jouw/uw gegevens worden ingezet voor de administratie, incasso maandelijkse - of halfjaarlijkse contributie,
uitnodiging voor concerten, communicatie met de leden in de ruimste zin van het woord over (lopende) zaken
m.b.t. lessen, workshops, repetities en optredens van ‘Kavóca’.
De vastgelegde/te leggen gegevens zijn:
naam, adres, woonplaats, telefoon, mailadres, IBANnummer, gevoerde correspondentie/communicatie voor
zover een en ander van belang wordt geacht door de koorleiding, administrateur en S.B.N.Z.-bestuur.
De gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden en u heeft het recht op inzage in vastgelegde gegevens.
Naast het recht op inzage is er ook het recht op correctie en verwijdering.
Graag zien wij jouw/uw toestemming per omgaande tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens ‘Kavóca’ en Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst, Kampen
Luthine Postuma (voorzitter)
Els Bosch (secretaris)
Henk Steenbeekhof 25
Koolmees 5
8264 BZ Kampen
8271 HN IJsselmuiden
Mobiel 06- 422 51 444
Mobiel 06-10275887
luthine@kavoca.com
henk.bosch@hetnet.nl
www.kavoca.com
www.kavoca.com
* De informatie en de bijlagen verzonden met dit e-mail bericht zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden.
Indien u dit e-mail bericht bij vergissing heeft ontvangen, wilt u dan de verzender onmiddellijk waarschuwen
en het bericht vernietigen. Het gebruik van e-mail is niet gegarandeerd veilig of foutloos; informatie kan worden onderschept,
verminkt, of verloren gaan; kan te laat of incompleet binnenkomen of virussen bevatten. Om deze reden neemt de verzender
geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of wijzigingen in de inhoud van dit bericht als gevolg van het versturen via e-mail.
Bij twijfel verzoeken wij u een kopie op te vragen.

