Privacyverklaring
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op deze pagina staat wat je van Vocaal ensemble Lingua e Musica kunt verwachten waar het om de
bescherming van jouw persoonsgegevens gaat.
Voor alle achtergrondinformatie van de AVG verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie wij zijn
Het Maastrichtse Vocaal Ensemble Lingua e Musica is opgericht in 1980 en heeft zich tot doel gesteld een
hoog muzikaal niveau te combineren met een goede sfeer. Wij bestaan uit zo’n 26 geoefende enthousiaste
amateurzangers met een eigen geluid. Wij streven naar ambitieuze uitvoeringen waarbij op meerdere
manieren verbinding wordt gezocht tussen taal en muziek.
Ons website-adres is: https://www.lingua-e-musica.nl.

Persoonlijke data die worden bewaard
Wij houden persoonsgegevens bij van:
actieve leden en oud-leden;
de dirigent en ex-dirigenten van het koor;
Vrienden van Lingua e Musica;
geïnteresseerden voor concerten;
organisaties en zakelijke relaties van het koor;
individuele musici, andere koren en ensembles.

•
•
•
•
•
•

Het gaat om dit soort gegevens:
1. van actieve leden en dirigent van het koor: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum,
de stemgroep en indien van toepassing lidmaatschap van het bestuur en/of een van de commissies;
2. de aanwezigheid van koorleden tijdens repetities (hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd aan de
leden afzonderlijk);
3. van oud-leden, ex-dirigenten en geïnteresseerden voor concerten: naam en emailadres;
4. Vrienden van Lingua e Musica: naam, adres en emailadres;
5. van organisaties en zakelijke relaties (bedrijf, stichting, vereniging): naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres, IBAN-nummer, website, en de namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van de
organisatie;
6. van meewerkende musici: persoonsgegevens m.b.t. de uitoefening van hun vak.
Tijdens repetities en concerten worden fotoreportages en/of videoregistraties en/of geluidsopnamen
gemaakt.
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Met welk doel
De persoonsgegevens gebruiken wij om:
het voeren van een betrouwbare administratie en het goed functioneren van de stichting (zie soort
gegevens punt 1);
inzicht te krijgen en te houden in de samenstelling van het koor (zie 1);
inzicht te krijgen en te houden in de aanwezigheid van koorleden en de samenstelling van het koor tijdens
repetities (zie 2);
contact te kunnen onderhouden (zie 1, 3, 4, 5 en 6);
geïnteresseerden en andere relaties op de hoogte te houden van onze activiteiten d.m.v. e-mails,
nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of andere vormen van sociale media (zie 1, 3, 4, 5 en 6);
afspraken te kunnen maken over uitvoeringen en over deelname van het koor aan uitvoeringen (zie 5 en 6).

•
•
•
•
•
•

Foto’s, videoregistraties, geluidsopnamen worden gebruikt voor:
publiciteit op website, sociale media en plaatselijke weekbladen;
publicatie van programmaboekjes en/of posters/flyers voor uit te voeren concerten.

•
•

Bewaartermijn
Al deze gegevens bewaren wij zo lang als nodig is om het professioneel functioneren, intern en extern, van
Vocaal ensemble Lingua e Musica mogelijk te maken.
Delen van persoonsgegevens
Een actuele adressenlijst van de actieve leden van het koor wordt op de afgeschermde ledenpagina van de
website geplaatst. Voor het verkrijgen van een subsidie van een gemeente delen wij een lijst met namen,
woonplaatsen en handtekeningen van de actieve koorleden met de betreffende gemeente.
Persoonsgegevens van bestuursleden en de dirigent worden, voor zover noodzakelijk, verstrekt aan:
de Kamer van Koophandel;
de Vereniging Toonkunst Nederland
bij aanvragen voor subsidies van fondsen en gemeenten.
Foto’s in het kader van de publiciteit staan op de website, sociale media, in de krant en in PR-materiaal van
het koor. De meer informele koorfoto’s staan op de afgeschermde ledenpagina van de website.
Voorts worden geen van deze gegevens met anderen gedeeld.

•
•
•

Beveiliging van de gegevens
Het bestuur van Vocaal ensemble Lingua e Musica is verantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens. Zij zorgt voor een goede beveiliging, zowel van de website als van lokale computers.
Gegevens worden (digitaal) bewaard onder beheer van de secretaris van het bestuur en de bestanden zijn
beveiligd met een wachtwoord.

Website
Ingesloten inhoud van andere websites
Pagina’s op onze website kunnen inhoud bevatten, die afkomstig is van andere websites. Bijvoorbeeld
video’s, afbeeldingen en berichten. Deze ‘ingesloten inhoud’ van andere websites gedraagt zich alsof deze
andere websites bezocht wordt. Deze sites kunnen dus zelf data over de bezoeker verzamelen, cookies
gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en de interactie van de bezoeker met deze ingesloten inhoud
monitoren. Inclusief de interactie met ingesloten inhoud als de bezoeker een account heeft en ingelogd is op
die website.
Wil je daar meer van weten, dan kun je het best de betreffende website opzoeken. Ook andere aanbieders
vallen vanaf 25 mei 2018 onder dezelfde AVG als wij en zijn dus aan te spreken op het niet of onvoldoende
naleven daarvan.
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Gebruik van cookies
Wij maken bij op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met
gegevens dat of op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen, of in de sessie van je browser staat.
Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, raadpleeg hiervoor je browser voor meer informatie.
Google Analytics cookies
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website bezoeken. Wij hebben Google
Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 6
maart 2018. In lijn daarmee is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken
over de omgang met de informatie die wordt verzameld bij je website bezoek. Jouw IP-adres wordt
geanonimiseerd door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. ‘Gegevens delen’ is uitgezet.
Tot slot is Google geen toestemming gegeven om de informatie verkregen met Google Analytics te gebruiken
voor andere Google-diensten. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan
derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten
en slaat de gegevens op. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf
hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier hebben
wij geen invloed op. Meer informatie hierover lees je in het privacy beleid van Google. Hier tref je ook het
privacy beleid van Google Analytics aan. Tevens word je gewezen op de opt-out mogelijkheid voor Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Tenslotte
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in
de cookies die via deze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als de
webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes
die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via deze website getoond worden. Mocht je op
deze website cookies tegenkomen die hierboven niet genoemd zijn, laat het dan weten via contact@linguae-musica.nl of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de
reden daarvoor is en op welke manier ze de privacy gewaarborgd hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het verwijderen
van de basisgegevens van actieve koorleden, nodig om een betrouwbare administratie te voeren, is hierbij
uitgesloten. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je
persoonsgegevens waarover beschikt wordt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
contact@lingua-e-musica.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken.
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Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden
gepubliceerd. Jouw gegevens worden nooit zonder toestemming gebruikt voor andere doeleinden. Het is
daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op
de hoogte bent. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via contact@lingua-e-musica.nl.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01.01.2021.

Contact opnemen?
Voor meer toelichting kan je contact met opnemen met de secretaris van Vocaal ensemble Lingua e Musica
via contact@lingua-e-musica.nl.
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