Privacybeleid van de Schola Cantorum

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens en al het beeldmateriaal van de
leden en oud-leden van de Schola Cantorum en is geldig vanaf 25 mei 2018. Indien je lid bent of
wordt van de Schola Cantorum, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Schola
Cantorum verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit
privacybeleid te verwerken en/of te gebruiken. Ook geef je uitdrukkelijk toestemming om al het
beeldmateriaal dat van je bestaat of van je gemaakt wordt bij Schola-activiteiten in lijn met dit
privacybeleid te verwerken en/of te gebruiken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te
lezen en te downloaden en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en het beheer van het
beeldmateriaal is het bestuur van de Schola Cantorum. Contactpersoon met het bestuur is de
secretaris; deze is bereikbaar via secretariaat@schola.nl.
2. Welke gegevens verwerkt de Schola Cantorum?
2.1 Persoonsgegevens
In het kader van jouw lidmaatschap van de Schola Cantorum worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens, e-mailadres en eventueel postadres
c) geboortedatum
d) telefoonnummer
e) geslacht
f) bankrekeningnummer
g) start en eventueel einddatum lidmaatschap
h) tot welke zanggroep je behoort
2.2 Overige gegevens
Overige gegevens van de Jeugdleden, zoals medische gegevens ten behoeve van het
Scholakamp en de Scholareis (deze worden bij uitzondering verwerkt en op vrijwillige basis door
de ouders verstrekt) en gegevens over de voortgang in de opleiding.

3. Voor welk doel en hoe worden de gegevens gebruikt?
3.1 Doel gegevensgebruik
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en voor de verstrekking van de door jou
aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie.
b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over activiteiten van de Schola Cantorum.
c) je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en zanggroep worden
gebruikt voor het maken van ledenlijsten van iedere Schola-afdeling. Deze lijsten worden alleen
aan de leden van de betreffende Schola-afdeling ter beschikking gesteld.
Op verzoek van het kerkbestuur worden de ledenlijsten aan hen doorgegeven ten behoeve van
hun vrijwilligersadministratie.
d) van de jeugdleden worden hun naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum
en zanggroep gebruikt voor het maken van carpoollijsten die alleen aan de ouders van de
jeugdleden ter beschikking worden gesteld.
e) Je start- en eventueel einddatum van je lidmaatschap worden gebruikt voor jubilea en het
archief.
f) Je naam, adres en geboortedatum worden doorgegeven aan de Stichting Vrienden van de
Schola Cantorum voor de aanvraag van subsidie bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.
3.2 E-mailberichtgeving
Deze zal, indien van toepassing, onder bcc (blind carbon copy) plaatsvinden.
3.3 E-mailberichtgeving aan oud-leden
De Schola Cantorum gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over activiteiten van de
Schola Cantorum. Afmelding voor deze mailing en website is te allen tijde mogelijk via de
secretaris van de Schola Cantorum.
3.4 Bankrekeningnummer
Je bankrekeningnummer zal alleen door de penningmeester worden gebruikt voor zijn financiële
administratie en zal 7 jaar (wettelijke bewaartijd) na beëindiging van je lidmaatschap uit deze
administratie worden verwijderd.
3.5 De onder 2.2 genoemde gegevens van de Jeugd zullen alleen door de docenten van de
Jeugdopleiding en door de Jeugdcommissie intern worden gebruikt en zullen worden verwijderd
na beëindiging van het Jeugdlidmaatschap. De medische gegevens zullen worden verwijderd na
ieder Scholakamp en iedere Scholareis.
3.6 Al het in het bezit van de Schola zijnde beeldmateriaal kan door de Schola worden gebruikt
voor “niet-commerciële” doeleinden zoals:
- intern gebruik bij Schola-activiteiten
- plaatsen op onze website
- gebruiken voor nieuws informatie betreffende de Schola
- plaatsen op onze Cd-hoezen
- plaatsen op de sociale media, zoals Facebook, ten behoeve van de Schola

4. Bewaartermijnen
4.1 De Schola Cantorum bewaart je persoonsgegevens genoemd onder punt 2.1, behalve je
bankrekeningnummer en het van jouw aanwezige beeldmateriaal gedurende de duur van je
lidmaatschap en tot zolang je niet aangeeft dat ze verwijderd moeten worden.
4.2 Na beëindiging van je lidmaatschap zullen de onder punt 2.1 genoemde gegevens, behalve
je bankrekeningnummer en het van jouw aanwezige beeldmateriaal worden opgeslagen in het
archief. Het archief wordt beheerd door de archivaris van de Schola Cantorum.
5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1 Via de secretaris kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Schola Cantorum zal je verzoek in behandeling
nemen en je zo snel mogelijk na ontvangst van je verzoek hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2 en 3 kan je eveneens contact opnemen met de secretaris van de Schola
Cantorum.
5.3 Ook voor vragen en/of bezwaren betreffende het beeldmateriaal dat van je gemaakt is kun
je contact opnemen met de secretaris van de Schola Cantorum.
5.4 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Schola Cantorum je bezwaren of je
verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het kerkbestuur van de parochie H. Johannes
Evangelist te ’s-Hertogenbosch. Dit kerkbestuur is bereikbaar via secretariaat@mariajohannes.nl
5.5 Eventuele andere bezwaren, vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden
gericht aan de secretaris van de Schola Cantorum.
6. Wijzigingen
Dit privacybeleid zal op onze website www.schola.nl worden geplaatst en kan eventueel worden
gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om
regelmatig het privacybeleid te bekijken.

