
Het Bodegraafs Vocaal Ensemble (BVE) is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt? 

Het BVE verwerkt persoonsgegevens van haar leden voor de communicatie met die leden 

en voor het verwerken van contributiebetalingen. Daarnaast verwerkt het BVE persoons-

gegevens van gastleden en geïnteresseerden (voor beperkte communicatie) en van 

donateurs en sponsors (voor nieuwe sponsorverzoeken). 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

De volgende persoonsgegevens van leden, gastleden en geïnteresseerden worden verwerkt: 

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer (optioneel ook een Noodnummer), 

E-mailadres, Pasfoto (alleen van leden) en Bankrekeningnummer.  

De volgende persoonsgegevens van donateurs en sponsors worden verwerkt: Bedrijfsnaam, 

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer. 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 

De gegevens van leden blijven bewaard tijdens het lidmaatschap. De gegevens van oud-

leden, gastleden en geïnteresseerden blijven bewaard voor beperkte communicatie (deels 

op basis van expliciete toestemming) en in het historisch archief. De gegevens van 

donateurs en sponsors blijven bewaard voor nieuwe sponsorverzoeken en in het historisch 

archief. 

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld? 

Het BVE verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting.  

Worden Cookies, of vergelijkbare technieken, gebruikt? 

Op de website van het BVE worden geen cookies gebruikt. 

Worden de persoonsgegevens beveiligd? 

Het BVE neemt de bescherming van persoonsgegevens 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 via 

info@bodegraafsvocaalensemble.nl. 

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 toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken,  

bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens of om de persoonsgegevens die 

wij van u hebben in een computerbestand naar u te laten sturen. Verzoeken hiertoe kunt u 

sturen naar info@bodegraafsvocaalensemble.nl. 

Wanneer u het niet eens bent met de wijze van verwerken, heeft u de mogelijkheid om een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 


