Privacy reglement Christofel Huiskamer Concerten Roermond.
Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisate in Nederland, op grond van Europese wetgeving, voldoen aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Christofel Huiskamer Concerten Roermond (CHC Roermond) heef daarom dit
reglement vastgesteld.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou.
Je deelt persoonsgegevens met ons, CHC Roermond, als huiseigenaar, deelnemende musicus, vrijwilliger, als vriend van
CHC of sponsor. Om de persoonsgegevens te mogen gebruiken, wijzen we in de contacten met al onze relates
nadrukkelijk op dit reglement.
Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens gebruiken we om:



Contact met je op te kunnen nemen;



Afspraken te kunnen maken met musici en vrijwilligers;



Inzicht te krijgen en te houden in de samenstelling van het vrijwilligersteam;



Je op de hoogte te houden van onze actviteiten d.m.v. e-mails, nieuwsbrieven of social media;



Het maken van reserveringen (voor vrienden van CHC).

Van wie hebben we persoonsgegevens?
We houden persoonsgegevens bij van:



Vrienden van CHC;



Huiseigenaren;



Vrijwilligers;



Contactpersonen van ensembles;



Individuele musici;



(contactpersonen van) sponsoren

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.



je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;



van vrienden van CHC het jaar van aanvang en einde van de vriendschap;



van musici gegevens m.b.t. de uitoefening van hun vakgebied;



van sponsoren verzamelen wij : naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en de namen van
contactpersonen en vertegenwoordigers van de organisate.

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken.

Met wie delen we persoonsgegevens?
Persoonsgegevens van bestuursleden worden voor zover noodzakelijk verstrekt aan:

 De Kamer van Koophandel;
 Bij aanvragen voor subsidies van fondsen.
Voor het overige delen we gegevens van vrienden van CHC, sponsoren, vrijwilligers en huiseigenaren nooit zonder
uitdrukkelijke toestemming.
Zo zorgen we voor je persoonsgegevens.
Het bestuur van Christofel Huiskamer Concerten Roermond is verantwoordelijk voor de bescherming van je
persoonsgegevens. We zorgen voor goede beveiliging van je gegevens; deze worden digitaal (lokaal) bewaard onder
beheer van het bestuur en de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.
Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

 Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht
van inzage’. Of wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correcte’? tuur dan een
berichtje naar info@chcroermond.nl.
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