Algemene Voorwaarden
Poprockkoor SWEET PEPPER bestaat sinds 0909-1111-2010.
Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit 1 voorzitster,
voorzitster, 1
penningmeester,
penningmeester, 1 secretaris.
secretaris.
Binnen Poprockkoor SWEET PEPPER zijn diverse commissies actief.
Wat wil Poprockkoor SWEET PEPPER:
PEPPER:
• Gezelligheid
• poprock
• performance
Wat verwachten wij van onze leden:
• Thuis repeteren
• Dat jullie alle repetities bijwonen
• Dat jullie op tijd aanwezig zijn
• Dat jullie bij optredens aanwezig zullen zijn
• Als je niet bij een repetitie aanwezig kunt zijn, meldt je dan af op het
email adres: info@poprockkoorsweetpepper.nl
info@poprockkoorsweetpepper.nl
REPETITIE:
Elke week op woensdagavond
woensdagavond van 20.00 -22.00
LOCATIE:
De Spil,
Stellingmolen 176 te Papendrecht

BETALING:
Éénmalig inschrijfgeld 10 euro. Hiervoor ontvangt
ontvangt men een map met teksten.
teksten.
Lidmaatschap € 22,50 per maand
Voor de 5e van elke maand overmaken naar:
Poprockkoor SWEET PEPPER
Rabobank NL25 RABO 0100948766
0100948766
Vermeld hierbij uw naam en de maand

OPZEGTERMIJN
Deze bedraagt 1 maand , voor het einde v/d maand en dient schriftelijk te worden
aangeleverd bij de secretaris (bij afwezigheid, bij een van de andere bestuursleden)

Vragen/opmerkingen kunnen altijd via info@poprockkoorsweetpepper.nl
info@poprockkoorsweetpepper.nl
geplaatst worden.

Richtlijnen AVG
Verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties
Deze vrijstelling (artikel 3 Vrijstellingsbesluit) heeft betrekking op verwerkingen van
verenigingen, stichtingen of publiekrechtelijke beroepsorganisaties over hun leden
of begunstigers (ook wel donateurs). Verenigingen, stichtingen of publiekrechtelijke
beroepsorganisaties hoeven de verwerking van persoonsgegevens van hun leden
of begunstigers niet te melden als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
1. Toegestane doeleinden van de verwerking
De verwerking mag alleen gebeuren voor:
•

activiteiten die, gelet op de doelstelling van de vereniging, stichting of
publiekrechtelijke beroepsorganisatie, gebruikelijk zijn;

•

andere dan de hierboven bedoelde gebruikelijke activiteiten, als die door de
ledenvergadering zijn goedgekeurd;

•

het verzenden van informatie aan de leden of begunstigers;

•

het bekend maken van informatie over leden of begunstigers en activiteiten van de
vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie na instemming van de
ledenvergadering, voor zover aanwezig, op de eigen website;

•

foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging,
stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie;

•

het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften (inclusief het in
handen van derden stellen van vorderingen);

•

andere activiteiten van intern beheer;

•

het behandelen van geschillen;

•

het doen uitoefenen van accountantscontrole.
2. Toegestane (categorieën) verwerkte gegevens
Alleen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt:

•

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie
benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het
bankrekeningnummer van het lid of de begunstiger;

•

een administratienummer, indien dat geen andere informatie bevat dan de bij het
vorige punt bedoelde gegevens;

•

de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers
van minderjarige leden of begunstigers;

•

gegevens die betrekking hebben op het lidmaatschap of de begunstiging.
Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het lidmaatschap of de
begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van het lidmaatschap en het
soort lidmaatschap), de functie binnen de vereniging, stichting of publiekrechtelijke
beroepsorganisatie (bijvoorbeeld de functie binnen het bestuur) en de deelname
aan de activiteiten van de vereniging, de stichting of publiekrechtelijke
beroepsorganisatie (bijvoorbeeld de beschikbaarheid voor activiteiten);

•

gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.
3. Toegestane (categorieën) ontvangers van de gegevens
De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan:

•

de leden of begunstigers;

•

de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers;

•

degenen, inclusief derden, die belast zijn met de hierboven onder 1. opgesomde
werkzaamheden, of leiding geven aan de hierboven onder 1. opgesomde
werkzaamheden, of noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1.
opgesomde werkzaamheden.

•

anderen, indien: het lid of de begunstiger zijn ondubbelzinnige toestemming heeft
verleend voor de gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is
voor de nakoming van een wettelijke plicht door de vereniging, stichting of
publiekrechtelijke beroepsorganisatie, of de gegevensverwerking noodzakelijk is
vanwege een vitaal belang van het lid of de begunstiger (bijvoorbeeld een
dringende medische noodzaak), of de gegevens verder worden verwerkt voor
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat
de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie ervoor zorgt dat
de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.

•

anderen, indien: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling
van een publiekrechtelijke taak door de stichting, vereniging of publiekrechtelijke
beroepsorganisatie (indien deze als bestuursorgaan kan worden aangemerkt) of
door het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of de
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde
belang van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie
(bijvoorbeeld een goede bedrijfsvoering) of van een derde aan wie de gegevens
worden verstrekt. Verwerking is in dit geval echter niet toegestaan als de belangen
of fundamentele rechten en vrijheden van het lid of de begunstiger prevaleren
boven het gerechtvaardigd belang van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke
beroepsorganisatie. In deze laatste twee gevallen mogen de gegevens alleen
worden verstrekt: voor zover het gaat om de bij het eerste punt hierboven onder 2.
bedoelde gegevens, en nadat het voornemen om de gegevens te verstrekken is
medegedeeld aan het lid of de begunstiger of diens wettelijk vertegenwoordiger en
deze gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad om zijn recht op
verzet (als bedoeld in artikel 40 of 41 Wbp) uit te oefenen.

4. Specifieke regels voor websites
•

Gegevens op de website van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke
beroepsorganisatie worden slechts verstrekt aan: de leden of begunstigers; de
ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers; degenen,
waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het
tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken,
voor zover zij daartoe door het bestuur zijn geautoriseerd.

•

Het bestuur draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website,
alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere
verwerking door zoekmachines.

•

De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene
of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.
5. Toegestane bewaartermijn
De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het
lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger heeft aangegeven dat hij niet
langer als begunstiger wil worden beschouwd. Langer bewaren van de gegevens
is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan
een wettelijke bewaarplicht.

INSCHRIJFFORMULIER
NAAM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
TELEFOONNUMMER
EMAIL-ADRES

:………………………………………………………
:………………………………………………………
:………………………………………………………
:………………………………………………………
:………………………………………………………
:………………………………………………………

HET INSCHRIJFGELD = € 10,00
Akkoordverklaring AVG en Algemene Voorwaarden:
Getekend:

