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Dit is de Privacyverklaring van het Amersfoorts Kamerkoor, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506543, hierna genoemd: de Vereniging.
In deze verklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij opslaan, hoe wij daarmee omgaan en welke
rechten u heeft.
Welke persoonsgegevens slaan wij op
Wij slaan alleen de persoonsgegevens op die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of die u ons zelf heeft verstrekt:
Inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering van uw eigen
persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging via
info@amersfoortskamerkoor.nl. Mensen die zich hebben aangemeld voor onze mailinglist kunnen zich op
elk moment weer afmelden via onze website, waarna hun persoonsgegevens verwijderd worden uit ons
bestand.
Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Dit houdt onder meer het
volgende in:
 Wij verstrekken zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de Vereniging
daartoe verplicht is voor het verkrijgen van subsidie.
 Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang,
publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.
 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of
wettelijk verplicht is voor de belastingdienst.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de
browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Op onze website gebruiken wij
alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Wijziging van ons privacy beleid
De Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website
zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring staan. Wij raden u dan ook aan de
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens
Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met
onze secretaris via info@amersfoortskamerkoor.nl. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

