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Cantiamo en het privacybeleid
Per 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Nu hebben de lidstaten nog
hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit
1995. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen,
processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten.
Cantiamo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Mail: De voorzitter
Website: https://cantiamo.bladnerv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cantiamo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van de vereniging. Deze
gegevens heeft u zelf aan Cantiamo verstrekt.
De website verzamelt geen bezoekersgegevens.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Cantiamo verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
De opgeslagen gegevens voor de ledenadministratie betreffen:







Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Stemtype

Cantiamo gebruikt deze gegevens voor:





het bijhouden van de ledenadministratie
het bellen of sturen van mail betreffende repetities en uitvoeringen
het bijhouden van een ledenlijst
het sturen van kaarten t.a.v. bijzondere gebeurtenissen.

De persoonsgegevens in de ledenadministratie worden zonder aangeven ook na opzegging
van het lidmaatschap bewaard voor eventuele manifestaties in de toekomst (bv jubilea).
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cantiamo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


De ledenadministratie.



Delen van persoonsgegevens met derden.
Cantiamo verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.



Cookies, of vergelijkbare technieken.
De Cantiamo website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 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.



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Cantiamo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij
van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de voorzitter.
Cantiamo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cantiamo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze webbeheerder of via de
voorzitter.
De ledenadministratie wordt gevoerd door het Dagelijks bestuur van Cantiamo (voorzitter,
secretaris, penningmeester). De gegevens zijn opgeslagen op de computers van deze
bestuurders en er is voorzien in een beveiligde backup.
De website wordt beheerd door de webbeheerder.
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