Privacy reglement Levensliedkoor Biggel mee
Aanleiding
Per 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG
genoemd) van kracht. Met deze verordening wordt geregeld dat privé gegevens van mensen beter
zijn beschermd, en dat zij zelf beslissen wat – in ons geval – het bestuur van het koor – met deze
informatie doet. Dit kan ook gaan over foto’s die worden gepubliceerd.
Bewaren van informatie van leden
Om de ledenadministratie te kunnen voeren bezit het bestuur van Levensliedkoor Biggel mee de
volgende gegevens van koorleden en haar begeleiders:
1. Naam
2. Adres
3. Postcode en woonplaats
4. E-mail adres
5. Geboortedatum
6. Telefoonnummer
Deze gegevens worden gedeeld met:
• de “Lief en leed commissie” van het koor. Doel: het verzenden van een attentie in vrolijke of
verdrietige omstandigheden.
• De mailadressen van de koorleden en begeleiders worden gedeeld met het versturen van
bijv. nieuwsbrieven, of andere communicatie vanuit het bestuur naar de koorleden of
begeleiders.
Het bestuur bewaart het door u ingevulde aanmeldformulier. Deze documenten worden door het
bestuur thuis bewaard op een zodanige manier dat ze niet toegankelijk zijn voor derden.
Daar waar informatie van leden digitaal wordt bewerkt of verwerkt dan gebeurt dit op een computer
die beveiligd is tegen hacken en virussen. Van de informatie wordt een back up gemaakt, die het
bestuur bewaart op een daartoe geschikte plaats.
Deze gegevens zullen in ieder geval tot het einde van uw lidmaatschap bewaard blijven. Indien u
geen lid meer bent, zullen uw gegevens uiterlijk 6 maanden na opzegging uit de systemen van
Levensliedkoor Biggel mee verwijderd worden.
Wat te doen bij constatering van een datalek?
Als u een datalek heeft ontdekt, dan treedt de procedure “hoe om te gaan met een data lek” in
werking. Deze procedure is als bijlage bij dit reglement gevoegd.
Gebruik beeldmateriaal
Tijdens optredens of andere activiteiten kunnen foto’s worden gemaakt. Deze foto’s worden gebruikt
voor promotionele activiteiten, zoals bijvoorbeeld de website, of flyers. Indien een koorlid, of een
begeleider van het koor dit niet wil, dan moet hij of zij dat schriftelijk melden bij het bestuur van het
koor.
Delen van informatie met derden
Als een verzoek tot delen wordt gedaan, dan zal daarvoor altijd toestemming worden gevraagd aan
het betreffende koorlid, of de begeleider.

Bijlage 1 – hoe om te gaan met een data lek
Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is verplicht datalekken te
melden binnen 72 uur na ontdekking.
Bij Levensliedkoor Biggel mee treedt dan de volgende procedure in werking
Definitie data lek
We spreken van een data lek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot
die gegevens zouden mogen hebben.
Een data lek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. Daarbij kunt u denken aan uitgelekte
computerbestanden, een gestolen geprinte ledenlijst of cliëntgegevens.
Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops, afgedankte
niet-schoongemaakte computers en verloren usb-sticks.
Bij wie moet dit gemeld worden?
Een data lek moet binnen 72 uur na constatering gemeld worden bij het bestuur. Zij checkt de
melding, stelt informatie veilig, en informeert omgaand de leden. Tevens neemt zij contact op met
de Autoriteit Persoonsgegevens om informatie in te winnen hoe om te gaan met het data lek.

