
 
 

Privacyverklaring Stichting Asser Bach Cantategroep 
(vastgesteld 23 juni 2022) 

 
 
Stichting Asser Bach Cantategroep, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
04068339, hierna te noemen ABC, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Zie de website van ABC: https://www.asserbachcantategroep.nl 
De secretaris van ABC is de Functionaris Gegevensbescherming van ABC. Zijn/haar contactgegevens 
staan vermeld op de website van ABC. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting Asser Bach Cantategroep verwerkt je persoonsgegevens doordat je betrokken bent bij onze 
activiteiten, als deelnemer, bestuurslid, vriend, sponsor of anderszins, en/of omdat je deze gegevens 
zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Stemligging of instrument 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 
- Bankrekeningnummer. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
ABC verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
ABC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Een werkbare en soepele interne ABC-organisatie en -communicatie 
- Verzenden van nieuwsbrieven en andere berichten die over ABC-zaken gaan 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren 
- Het afhandelen van betalingen 
- ABC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij 
nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
ABC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder van 
ABC) tussen zit. ABC gebruikt hiervoor geen computerprogramma's of -systemen. 
 



Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
ABC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij anders aangegeven of de wet dit voorschrijft, of 
tenzij je erin toestemt dat we je gegevens langer bewaren, hanteren we hiervoor een termijn van 
maximaal drie jaar, gerekend vanaf het laatste contact. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
ABC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is in 
het kader van een ABC-activiteit of voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou  of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze 
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ABC blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 
 
Bij ABC worden naam en stemligging/instrument intern gedeeld. Ten behoeve van een soepele 
organisatie kan dit ook gelden voor mailadres, telefoonnummer en woonplaats, tenzij je hiertegen 
bezwaar maakt. 
 
ABC zal zonder je toestemming geen persoonsgegevens verstrekken aan andere koren of orkesten. 
Wel kan ABC je uitnodigen zelf contact op te nemen met een koor of orkest, als men ons heeft laten 
weten op zoek te zijn naar zangers en/of instrumentalisten. 
 
De gegevens van vrienden zijn en blijven alleen bekend bij bestuur en administrateur. 
 
Foto’s, video’s, geluidsopnames 
Tijdens activiteiten van ABC kunnen foto’s, video’s en/of geluidsopnames worden gemaakt, waarop 
je herkenbaar bent. Deze opnames kunnen in publicaties worden gebruikt en hiervoor wordt tevoren 
niet altijd toestemming gevraagd. Als je bezwaar hebt tegen publicatie en dit laat weten, wordt hier 
uiteraard rekening mee gehouden. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
ABC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te verzamelen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 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 ABC. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
de secretaris van ABC. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een 
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 
 
ABC wil 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 via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 



 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
ABC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 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 met de secretaris van ABC. 
 
20220623 


