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Vocaal Theater Groep UniCorno: Privacy beleid in het kader van de 

wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

UniCorno verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover duidelijk en transparant informeren. In 

dit privacy beleidsdocument geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking 

van persoonsgegevens door UniCorno. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Gegevens die iets over u zeggen. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, verjaardag. Wanneer 

(een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken wij over 

persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moet daar zorgvuldig mee 

worden omgegaan. Ook foto’s en ander beeldmateriaal worden gezien als persoonsgegevens. 

Van wie verwerkt UniCorno persoonsgegevens? 

UniCorno verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, 

willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

 Leden, technische leiding, sponsoren, donateurs, (gast-)solisten, vrijwilligers die bij UniCorno 

betrokken zijn, of zijn geweest 

 Mensen die interesse tonen in ons koor of ooit betrokken zijn geweest  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

UniCorno verwerkt persoonsgegevens in Microsoft Excell en Word. Er is geen koppeling met software 

voor administratie of communicatie doeleinden. De bestuursleden van UniCorno hebben toegang tot 

deze gegevens. 

Onze website maakt geen gebruik van Google Analytics of andere tracking systemen.  Op de site 
kunnen berichten worden gedeeld op Facebook, Twitter, Linkedln, etc. maar deze deelknopjes delen 
niet automatisch informatie van bezoekers (tenzij u erop klikt, maar dan nog wordt die informatie 
niet op een server bewaard). 
Via het aanmeldingsformulier op onze website worden ook geen gegevens op de server opgeslagen.  

Waarvoor verwerkt UniCorno persoonsgegevens? 

Als u lid, technische leiding, (gast-)solist, donateur, sponsor of vrijwilliger wilt worden cq. bent of een 

andere relatie met ons wilt aan gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw 

gegevens kunnen wij u op de juiste wijze inschrijven.  

Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bij voorbeeld om contacten te onderhouden en u te 

informeren over de activiteiten en actualiteiten van onze vereniging. Ook als u vragen hebt, 

verwerken wij u gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. 
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Uw gegevens (bijvoorbeeld beeldmateriaal of aangeleverde wetenswaardigheden) kunnen gebruikt 

worden voor promotiedoeleinden. (folder, nieuwsbrief, website). Indien u hier bezwaar tegen heeft, 

dan kunt u ons dit laten weten. Het beeldmateriaal zal zich alleen dienen te beperken tot zaken 

UniCorno betreffende (w.o. optredens etc.) Indien andere zaken eveneens in het beeldmateriaal is 

verwerkt (zoals zaalopnames) zal dat niet openbaar worden getoond (w.o. website e.d.)    

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor wij gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning 

van administratieve processen (Contributie , maandelijkse/jaarlijkse bijdrage, giften, donaties, 

sponsorgeld). 

Verwerkt UniCorno ook bijzondere gegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

Wij verwerken als vereniging geen bijzondere persoonsgegevens. De verwachting is dat dit ook in de 

toekomst niet zal gebeuren tenzij genoemde gegevens op basis van de wet moeten worden 

verwerkt. 

UniCorno verwerkt geen gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-

nummer. 

Hoe gaat UniCorno met mijn persoonsgegevens om? 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 

gebruik binnen onze vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Gedurende uw lidmaatschap 

en maximaal 7 jaar in de administratie (financieel). 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

De bestuursleden van de vereniging hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Voor de contributie 

betalende leden is alleen en slechts beperkt, de actieve ledenlijst inzichtelijk.  

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen UniCorno 

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? 

Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 

Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor deelname aan een evenement en daarvoor contactgegevens 

direct uit de administratie worden gehaald. UniCorno kan en mag geen gegevens uitwisselen met 

externe partijen. 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Gegevens gerelateerd aan uw “lidmaatschap” worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om 

statistische informatie zoals ledenaantallen e.d. over de jaren heen, juist te kunnen blijven 

genereren. 

Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk om “oud-leden” te informeren over 

bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde 

voorschriften. 
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Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking va persoonsgegevens is UniCorno gebonden aan de daarvoor geldende wet- en 

regelgeving. 

Kan ik zien welke gegevens UniCorno van mij verwerkt? 

Wij hebben geen software pakket waarin u kunt inloggen om evt. gegevens met betrekking tot uw 

“lidmaatschapsregistratie of relatie met UniCorno terug te vinden en bewerken. Eventuele 

adreswijzigingen e.d. kunnen door u persoonlijk per e-mail of post worden doorgegeven en 

aansluitend door ons verwerkt in betreffende administratie. Mocht u inzage willen hebben dan 

kunnen wij u per e-mail/brief/telefoon informeren welke gegevens wij van u hebben vastgelegd. 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door UniCorno kunt u altijd 

contact opnemen met ons via info@unicorno.nl 

Wijzigingen privacy beleid 

UniCorno behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. U kunt het 

meeste actuele privacy beleid raadplegen op onze website. Zo blijft u van eventuele wijzigingen op 

de hoogte. U kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via de link op www.unicorno.nl 
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