Privacyprotocol Vereniging Toonkunst Nederland (VTN)

De vereniging verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van haar leden. Dit betekent dat zij zich aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG - EU 2016/679) moet houden.
Verantwoordelijk
Het bestuur van VTN is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens, op basis van haar opdracht
van de Algemene Ledenvergadering.
Juridische grond voor het gebruik van persoonsgegevens
Er worden alleen persoonsgegevens verzameld en gebruikt vanuit het gerechtvaardigde belang dat ze nodig zijn om
de vereniging draaiende te kunnen houden.
Welke persoonsgegevens waarvoor worden gebruikt
Van de leden worden alleen persoonsgegeven van hun vertegenwoordigers, zijnde de voorzitter, de secretaris, de
penningmeester en de dirigent, geregistreerd en verwerkt. Het gaat hierbij om NAW-gegevens, telefoonnummer(s)
en e-mailadressen. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de ledenadministratie, de interne communicatie en het
organiseren van bestuurlijke taken conform statuten, zoals het organiseren van ledenvergaderingen.
Wie er toegang hebben tot de persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden alleen verzameld voor VTN-intern gebruik.
Alleen het bestuur en het secretariaat hebben toegang tot de persoonsgegevens van genoemde vertegenwoordigers.
Er worden door het bestuur of het secretariaat geen persoonsgegevens verstrekt aan derden (personen of
organisaties buiten de vereniging), zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de leden die het betreft.
Leden kunnen hun toestemming altijd intrekken.
Gegevensbescherming
De persoonsgegevens worden alleen geregistreerd en verwerkt in het administratiesysteem Unit4 Multivers. Met de
verwerker Unit4, die het systeem host, zijn afspraken gemaakt over de aard van de verwerkingen die zij in opdracht
van VTN uitvoert, over de geheimhoudingsplicht en over de beveiliging van de persoonsgegevens. Deze afspraken
zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.
De leden van VTN zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de geregistreerde gegevens en geven wijzigingen
door aan het secretariaat.
Na beëindiging van een lidmaatschap van een koor of bij wijzigingen in de vertegenwoordiging van de aangesloten
koren worden alle desbetreffende persoonsgegevens binnen een maand uit de bestanden verwijderd.
Bij een eventueel datalek zal het secretariaat (zodra zij is geïnformeerd), de (desbetreffende) leden hier onmiddellijk
van op de hoogte stellen.
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