P R I V A C Y R E G L E M E N T POPKOOR BSUR BREDA
Naam vereniging: Vereniging Popkoor BSUR Breda
Vestigingsplaats : Heienlangdonk 67, 4824 EB Breda
KvK nummer
:40283892.

Inleiding

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) van toepassing voor alle
organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties
moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in
digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen
zonder dat vreemden daar bij kunnen.
Het navolgende reglement legt vast hoe Vereniging popkoor BSUR Breda met de persoonsgegevens van
haar leden omgaat en hoe deze worden beschermd. Veel van de in dit reglement opgenomen bepalingen
worden al toegepast binnen de vereniging. Er zullen echter nieuwe afspraken nodig zijn om onder meer
de hoeveelheid persoonsgegevens op één centrale locatie op te slaan en te beveiligen.

Artikel 1. Doel van gegevensbeheer en bewaren persoonsgegevens.
1.
a.
b.
c.

Popkoor BSUR gebruikt de verstrekte persoonsgegevens van haar leden:
Voor het versturen van nieuwsberichten over repetities, concerten en repertoire
Voor controle en verwerking van contributiebetalingen en betalingsherinneringen
Voor het verzenden van persoonlijke berichten, zoals bij verjaardagen, ziekte of overlijden

2. Alle berichtgeving uit het eerste lid geschiedt door een persoonlijke email aan de leden
door middel van een BCC, danwel met de gewone post naar het huisadres van het lid.

Artikel 2. Verantwoordelijkheid bescherming persoonsgegevens
1. Het bestuur van popkoor BSUR is eindverantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens van haar leden.
2. Het bestuur wijst haar secretaris en penningmeester aan als gegevensbeheerders voor de
uitvoering van een goede opslag en bescherming van de persoonsgegevens volgens de wettelijke
bepalingen van de AVG en de bepalingen in dit reglement.
3. Met toestemming van het bestuur wordt de mailinglist van de leden gebruikt door het bestuurslid
verantwoordelijk voor alle mailberichten zoals genoemd in artikel 1.
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Artikel 3. Soort persoonsgegevens
1. Alle leden worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden opgeslagen.
2. Popkoor BSUR vraagt voor de uitvoering van alle verenigingsactiviteiten de volgende
(persoons) gegevens aan haar leden:
a. Naam en voornaam
b. Adres, postcode en woonplaats
c. Geboortedatum
d. Emailadres
e. Telefoonnummer
3. Popkoor BSUR slaat geen bijzondere persoonsgegevens op, zoals godsdienst, ras,
politieke gezindheid, lidmaatschap van een vakbond of medische informatie.
4. Bij wijzigingen in de opslag van het soort persoonsgegevens wordt eerst toestemming gevraagd
aan de (individuele) leden.
5. De leden worden over wijzigingen via de email in een BCC geïnformeerd.
6. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 3
na 2 jaar uit de administratie verwijderd, tenzij het vertrekkende lid directe verwijdering wenst
op grond van het recht op vergetelheid conform artikel 8 van dit reglement.

Artikel 4. Bescherming persoonsgegevens niet-leden
1. Onder niet leden wordt verstaan: donateurs, introducées, aspirant-leden
of deelnemers aan éénmalige activiteiten.
2. Indien gegevens van niet-leden worden opgeslagen, worden zij vooraf geïnformeerd
over het doel en de reikwijdte van het gegevensbeheer.
3. Aan donateurs worden slechts die gegevens gevraagd, die nodig zijn voor hun donateurschap:
a. Naam, adres, postcode en woonplaats
b. Emailadres
4. Aan donateurs worden geen bankgegevens gevraagd. Zij kunnen hun bijdrage aan popkoor
BSUR overmaken via een automatische incasso-opdracht.
5. De bij overmaking zichtbare bankgegevens van de donateurs worden door de penningmeester
beschermd en beheerd conform de richtlijnen van de AVG en dit reglement.

Artikel 5. Beeldmateriaal

1. Foto’s en filmpjes van het voltallige koor en band kunnen, met instemming van de leden,
worden gebruikt voor (digitale) flyers, posters en artikelen in de plaatselijke pers.
2. Persoonlijke foto’s van de leden worden, met hun instemming, slechts gebruikt voor interne
communicatie-doeleinden, zoals een ledenlijst of zgn. “smoelenboek”.
3. Ledenlijsten of smoelenboeken zijn slechts beschikbaar via de beveiligede ledenpagina van de
website. Zie ook artikel 15 ”website en social media”.
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Artikel 6. Inzagerecht
1. Ieder lid van popkoor BSUR heeft te allen tijde recht op inzage in het beheer en bescherming van
zijn of haar persoonsgegevens.
2. Indien een lid volledige inzage wenst in zijn of haar persoonsgegevens, wordt een verzoek hiertoe
gestuurd naar de verantwoordelijke gegevensbeheerders conform artikel 2, 2e lid.

Artikel 7. Correctierecht
1. Ieder lid van popkoor BSUR heeft te allen tijde het recht zijn persoonsgegevens te laten
corrigeren.
2. Indien een lid zijn persoonsgegevens wil laten corrigeren, wordt een verzoek hiertoe
gestuurd naar de verantwoordelijke gegevensbeheerders conform artikel 2, 2e lid.

Artikel 8. Recht op vergetelheid

1. Ieder oud-lid van popkoor BSUR heeft te allen tijde het recht zijn persoonsgegevens te laten
verwijderen uit de administratie, ook buiten de in dit reglement in artikel 3, 6e lid opgenomen
bepalingen.
2. Indien een lid zijn persoonsgegevens wil laten verwijderen, wordt een verzoek hiertoe
gestuurd naar de verantwoordelijke gegevensbeheerders conform artikel 2, 2e lid.

Artikel 9. Recht op beperking verwerking persoonsgegevens

1. Ieder lid van popkoor BSUR heeft het recht om de hoeveelheid gevraagde
persoonsgegevens, conform artikel 3, 2e lid onder a t/m e, te beperken.
2. Indien een lid zijn hoeveelheid persoonsgegevens wil beperken, wordt een verzoek hiertoe
gestuurd naar de verantwoordelijke gegevensbeheerders conform artikel 2, 2e lid.

Artikel 10. Recht op bezwaar
1. Ieder lid van popkoor BSUR kan bezwaar maken tegen de wijze van gegevensbeheer,
zoals opgenomen in dit reglement.
2. Indien een lid bezwaar wil maken tegen de wijze van gegevensbeheer, zoals
opgenomen in dit reglement, wordt hiertoe een bezwaarschrift gestuurd naar
het bestuur van popkoor BSUR.
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3. Na bespreking door het bestuur wordt het lid direct op de hoogte gebracht van
het bestuursbesluit.
4. Indien naar aanleiding van het bezwaar blijkt, dat dit reglement onjuist of onvolledig is,
danwel in strijd is met de bepalingen van de AVG, neemt het bestuur alle maatregelen
om de onjuistheden te herstellen. Alle leden worden hiervan via de mail in een BCC op
de hoogte gebracht.

Artikel 11. Locaties opslag persoonsgegevens
1. Alle persoonsgegevens van de leden van Popkoor BSUR worden centraal bewaard
door de secretaris van de vereniging op een computer/laptop/in de Cloud.
2. De secretaris draagt zorg voor de aanwezigheid van een externe opslag, zodat bij
inbreuk of verlies van gegevens altijd een back-up van alle gegevens beschikbaar is.
3. Tenminste maandelijks wordt een actuele back-up gemaakt en tevens opgeslagen
op de externe opslag.
4. Ieder kwartaal past de secretaris een nieuw wachtwoord toe voor toegang tot de
centrale computer. Zie ook artikel 13 en 16 van dit reglement.
5. De secretaris draagt zorgt voor bijgewerkte antivirus, malware en overige bescherming van
de opgeslagen persoonsgegevens tegen hacken.
6. Het archief van BSUR, bewaard in fysieke mappen, is opgeslagen in de opslagruimte van
Sociaal Cultureel Centrum de Koe.
7. Met de beheerder van de Koe wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten conform
Artikel 15 van dit reglement. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de
toegang tot de opslag van BSUR, slechts in geval van nood, brand of andere calamiteiten,
door de beheerder van de Koe.
Artikel 12. Toegangsrechten persoonsgegevens
1. De secretaris en de penningmeester hebben toegangsrechten tot de opgeslagen
Persoonsgegevens en kunnen deze gegevens wijzigen of verwijderen.
2. De secretaris en penningmeester kunnen de overige bestuursleden toestemming verlenen om de
Persoonsgegevens in te zien.

Artikel 13. Verwerkingsovereenkomsten externe partijen
1. Er worden verwerkingsovereenkomsten gesloten met externe partijen.
Hierin is opgenomen hoe lang de persoonsgegevens bewaard blijven en wanneer deze na gebruik
vernietigd worden.
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Artikel 14. Procedure bij datalekken
1. Bij een datalek vallen de persoonsgegevens in handen van vreemden/derden
die geen toegang hebben tot de persoonsgegevens.
2. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem, en kan bestaan uit:
a. Uitgelekte computerbestanden door bv hacken;
b. Een gestolen uitgeprinte ledenlijst;
c. Cyberaanvallen;
d. Foutief verzonden e-mails;
e. Gestolen laptops of externe harde schijven;
f. Afgedankte laptops of schijven, die niet goed zijn geformatteerd;
g. Verloren USB-sticks met ledengegevens of financiële bestanden.
3. Een geconstateerd datalek wordt direct gemeld aan de gegevensbeheerders, zoals
genoemd in artikel 2. De gegevensbeheerders informeren het voltallige bestuur.
4. Het bestuur informeert terstond alle leden over het ontstane datalek.
5. De gegevensbeheerders controleren, hoe het lek heeft kunnen ontstaan en nemen de
Noodzakelijke maatregelen om herhaling te voorkomen.
6. Het bestuur brengt in kaart, of en welke gevolgen er (kunnen) zijn bij gelekte gegevens
en informeert alle leden. De relevante gegevens worden verzameld voor een eventuele
melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
7. Bij een ernstig datalek met gevolgen voor de leden maakt de secretaris hiervan melding bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
In deze melding wordt in ieder geval opgenomen:
a. De aard van de inbreuk (bv gehackt, fysieke lijsten verloren, laptop gestolen)
b. De te nemen maatregelen om de gevolgen van het datalek te beperken.
c. Een beschrijving van de eventuele gevolgen van het datalek.
d. Een beschrijving hoe deze gevolgen worden verwerkt en opgelost.

Artikel 15. Website en social media

1. Popkoor BSUR maakt gebruik van de volgende media:
a. De website www.bsurbreda.nl
b. Het mailadres bsurbreda@gmail.com en popkoorbsurbreda@gmail.com op de website en
Facebook pagina;
c. Een eigen Facebookpagina;
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d. Een eigen Youtube kanaal.
2. De website van popkoor BSUR is beveiligd tegen hacken, virussen of malware.
3. Relevante informatie over de leden, eventuele ledenlijsten of een smoelenboek en alle overige
Persoonsgegevens zijn alleen voor de leden op de website in te zien via een met een wachtwoord
beveiligde ledenpagina.
4. Het wachtwoord van de beveiligde ledenpagina wordt tenminste 4 x per jaar gewijzigd en gemeld
aan de leden via een BCC-mail.
5. De website-hoster is een gecertificeerd bedrijf met actuele beveiligingscertificaten.
6. De ICT-systemen, zoals laptop, externe schijven of tablets, gebruikt door de gegevensbeheerders
als genoemd in artikel 2, welke toegang geven tot de persoonsgegevens, zijn afdoende beveiligd
tegen hacken, virussen en malware.
7. De wachtwoorden van deze systemen worden tenminste 4 x per jaar gewijzigd.
Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing.
8. Op de website van popkoor BSUR is een privacyverklaring geplaatst waarin wordt aangegeven,
of gegevens worden bewaard en wanneer deze worden verwijderd.
9. Het door het bestuur aangewezen bestuurslid, verantwoordelijk voor de Facebook-pagina,
Is verantwoordelijk voor toepassing van de beveiligingsartikelen in dit reglement.
10. Het wachtwoord van de Facebook pagina wordt tenminste 4 x per jaar gewijzigd.
11. Het door het bestuur aangewezen bestuurslid voor het beheer van de website,
is verantwoordelijk voor toepassing van alle beveiligingsartikelen van dit reglement.
12. Gebruikersnaam en wachtwoord van de website worden, in overleg met de hoster,
tenminste 4 x per jaar gewijzigd.
13. Het door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat het Youtube kanaal beheert,
is verantwoordelijk voor de toepassing van alle beveiligingsartikelen van dit reglement.
14. Het wachtwoord van het Youtube Account wordt tenminste 4 x per jaar gewijzigd.

Artikel 16. Slotbepalingen
1. Onjuistheden of onvolkomenheden in dit reglement worden door alle leden direct gemeld bij
de gegevensbeheerders, zoals genoemd in artikel 2.
2. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van popkoor BSUR.
3. Na vaststelling van dit Privacyreglement wordt dit op de website van BSUR gepubliceerd op
de beveiligde pagina.
Artikel 17. Titel
Dit privacyreglement kan worden aangehaald als:
Privacyreglement Popkoor BSUR Breda 2018
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Vastgesteld in de bestuursvergadering van Popkoor BSUR d.d. 10 september 2018

De secretaris,

de voorzitter,

L. Mureau

M. Wildeboer
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