Privacyverklaring Stichting Ontcommer
Stichting Ontcommer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.capellacumerana.nl en carolinehoving@outlook.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Ontcommer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf heeft verstrekt om
een dienst te ontvangen. Wij maken hierbij onderscheid in diensten voor verschillende
groepen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
De verschillende diensten die wij leveren:
1. Mensen op de mailinglijst: verzenden van onze nieuwsbrief informatie
2. Mensen die zich registreren voor het bijwonen van een vesperdienst: registratie voor
het bijwonen van een vespers of ander optreden in de Stevenskerk in Nijmegen
3. Koorleden: deelname aan het koor, afhandelen van betaling koorlidmaatschap
De volgende persoonsgegevens verwerken wij:
1. Mensen op de mailinglijst
Voor-, achternaam en e-mailadres
2. Mensen die zich registreren voor het bijwonen van een vesperdienst:
Voor-, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en locatie (waar u bent op het
moment dat u zich registreert).
3. Koorleden:
Voor-, achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
bankrekeningnummer
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
1. Mensen op de mailinglijst:
Zolang u geïnformeerd wilt blijven over onze activiteiten.
2. Mensen die zich registreren voor het bijwonen van een vesperdienst:
Stichting Ontcommer hanteert een bewaartermijn van twee weken voor de
hierboven genoemde persoonsgegevens.
3. Koorleden:
Uw gegevens worden bewaard zolang u lid bent. Na deze periode bewaren wij uw
gegevens om later met oude leden in contact te kunnen komen.
Indien u dit niet wilt, laat ons dit weten via de secretaris van Capella Cumerana,
info@capellacumerana.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
1. Mensen op de mailinglijst:
De mailinglijst wordt bijgehouden door een vrijwilliger van het koor.
2. Mensen die zich registreren voor het bijwonen van een vesperdienst:
In verband met de coronamaatregelen maken wij gebruik van het registratiesysteem
Eventbrite. Het privacy beleid van Eventbrite kunt u nalezen op de website van
eventbrite.nl
Uw gegevens worden ook gedeeld met de beheerders van de Stevenskerk te
Nijmegen, om de registratie rond het Covid-19 beleid te kunnen uitvoeren.
3. Koorleden:
De gegevens worden gedeeld met Stichting Ontcommer en de secretaris van Capella
Cumerana.
Stichting Ontcommer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast
zullen ze worden gedeeld, indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een
Covid 19-beleid.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Ontcommer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
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
Stichting Ontcommer 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 of gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar carolinehoving@outlook.com.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Ontcommer 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
carolinehoving@outlook.com
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