
Alkmaar, 8 mei 2018 
 
 

 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 
Afspraken van het Geheugenkoor Alkmaar t.a.v. de AVG 
 
Welke persoonsgegevens worden geregistreerd: 

a. Vrijwilligers (naam, email, adres, telefoon) 

 Nieuwe vrijwilligers geven hun gegevens per email of schriftelijk door. 
b. Zangers (naam, email, adres, telefoon, contactpersoon idem, bankgegevens) 

 Nieuwe zangers moeten een formulier invullen met hun gegevens. Dit 
formulier moeten zij (of de contactpersoon) ondertekenen. In het formulier 
wordt om toestemming gevraagd dat het Geheugenkoor de gegevens 
conform de afspraken in deze notitie mag beheren. 

 Het is belangrijk dat zangers tijdens de koormiddagen informatie zoals 
bloedgroep, medicijngebruik, bijzonderheden, telefoonnummer van 
huisarts/specialist etc. bij zich hebben of informatie over waar deze 
informatie voorhanden is. Deze informatie wordt dus niet opgeslagen door 
het koor. Dit aandachtspunt wordt in een welkomstmail aan de zangers 
doorgegeven. 

c. Vrienden (naam, email, eventueel adres, bankgegevens) 

 Vrienden geven hun gegevens per email of schriftelijk door als zij Vriend 
worden van het Geheugenkoor. De gegevens kunnen ook uit de 
bankgegevens blijken. 

 
Met welk doel worden de persoonsgegevens bewaard? 

a. Vrijwilligers informeren over werkzaamheden en het koor. 
b. De zangers in algemene zin over het koor te informeren en de betalingen te 

regelen. 
c. Vrienden informeren over het koor en de betalingen te innen. 

 
Het delen van de persoonsgegevens 

 De gegevens worden niet met externe personen of instellingen gedeeld. 

 Ook niet met bijvoorbeeld de gemeente Alkmaar als deze informatie wil 
hebben over zangers die uit Alkmaar komen ivm de subsidie. 

 
De persoonsgegevens worden bewaard 

 In de pc’s van de bestuursleden, de secretaris en de coördinator van de 
Vrienden van het Geheugenkoor. 

 Op papier in het kluisje bij wijkcentrum Overdie (waar de zangmiddagen zijn) 

 Op papier bij secretaris thuis 
 
Back-up 

 Er wordt een back-up bewaard op de pc van de bestuursleden, de secretaris 
en de coördinator van de Vrienden van het Geheugenkoor. 

 Op de googledrive van het emailaccount van het Geheugenkoor. 
 



 
 
De volgende personen verwerken de gegevens 

 Bestuur 

 Coördinator Vrienden van het Geheugenkoor 

 Secretaris 
 
De volgende personen hebben toegang tot de persoonsgegevens 

 Bestuur 

 Coördinator Vrienden van het Geheugenkoor 

 Secretaris 

 Vrijwilligers in adresgegevens van zangers na overleg met het bestuur 

 Vrijwilligers hebben de adresgegevens van elkaar (ivm werkafspraken) 
 
Zangers kunnen hun eigen persoonsgegevens inzien 

 De originele formulieren zangers liggen in de kluis. 

 Adreslijsten liggen in kluis wijkcentrum. 

 Zij kunnen een verzoek indienen via geheugenkooralkmaar@gmail.com 
 
Betrokkenen worden over het bewaren van de persoonsgegevens 
geïnformeerd 

 Huidige zangers (en/of contactpersonen) en vrijwilligers in mei 2018 per email. 

 Nieuwe zangers (en/of contactpersonen) en vrijwilligers in een welkomstmail. 

 Vrienden per email in mei/juni 2018 dat bij de persoonsgegevens conform de 
privacywetgeving beheerd. 

 In de Nieuwsbrief van juli 2018. 

 Op de website www.geheugenkooralkmaar.nl  
 
Maatregelen om te voorkomen dat anderen persoonsgegevens kunnen inzien 

 Kluis is afgesloten met sleutel. 

 PC’s zijn beschermd met adequate wachtwoorden. 
 
Verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens is 

 Het bestuur 
 
Procedure datalekken 

 Als de computer van een bestuurslid, de secretaris of de coördinator Vrienden 
van het Geheugenkoor gehackt wordt, geeft hij of zij dit zo snel mogelijk door 
aan het bestuur.  

 De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld wanneer 
datalekken gemeld moet worden. Als er sprake is van datalekken gaat het 
bestuur na of het lek gemeld moet worden. 
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 
Bewaartermijn 

 De gegevens van de zangers blijven bewaard, ook als ze geen lid meer zijn 
van het Geheugenkoor. Doel: attentie sturen bij bijzondere gebeurtenissen en 
uitnodigen voor bijeenkomsten. 

 De gegevens van de vrijwilligers idem. 

http://www.geheugenkooralkmaar.nl/
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 De gegevens van de Vrienden blijven bewaard zolang ze aangeven Vriend te 
willen zijn. 

 De zangers, vrijwilligers en Vrienden worden hierover geïnformeerd via 
Nieuwsbrief, email en website. Een ieder mag als zij geen zanger, vrijwilliger 
of Vriend meer is, aangeven dat hij of zij uit het bestand wil. 

 
 


