
Privacy Statement 

Identiteit 

Gospelkoor Shine gevestigd aan de Jacob Catsstraat 6 te Sliedrecht, als volgt te contacteren: 

E-Mail: info@gospelkoorshine.nl

Per post: Gospelkoor Shine, p/a Wilhelminastraat 22, 3373 AS Hardinxveld-Giessendam

KvK nummer: 24354226 

Doeleinden en rechtsgronden omtrent verwerking: 

De verwerkingen die door ons worden uitgevoerd sluiten aan op de wettelijke eisen die gesteld zijn aan 

grondslagen/doeleinden binnen de AVG (Artikel 6, lid 1). Wij handelen in de meeste gevallen vanuit 

grondslag B uit deze sectie. Deze grondslag heeft betrekking tot het handelen van uit een overeenkomst. 

Voor handelingen en of verwerkingen die buiten deze overeenkomst vallen zullen wij conform de AVG 

expliciet toestemming vragen. 

Wij verwerken de volgende gegevens respectievelijk met de volgende doelstellingen: 

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer , e-mailadres, bankrekeningnummer, 

geslacht, geboortedatum en stem:  Deze gegevens worden door Gospelkoor Shine voor de volgende 

doeleinden verwerkt: 

-Het bijhouden van een ledenadministratie

-Het verstrekken van informatie aan onze leden, al dan niet in de vorm van nieuwsbrieven

Contributiebedragen en financiële status bij Gospelkoor Shine: Deze gegevens worden door 

Gospelkoor Shine voor de volgende doeleinden verwerkt: 

-Het bijhouden van een ledenadministratie en boekhouding

Retentieperiodes data

Onder renteperiodes van data verstaan wij de periode waarin de data wordt vastgehouden. De overheid stelt 
aan ons een aantal eisen op het gebied van dataretentie, de periode waarin de data bewaard wordt. Wij 
kennen dan ook de volgende retentieperiode voor verstrekte data:

Gospelkoor Shine bewaart alle gegevens en informatie van de financiële administratie ten minste 7 jaar en 
zorgt ervoor dat deze binnen redelijke termijn toegankelijk zijn.

Voor alle overige data die in ons beheer  is wordt deze conform de AVG alleen zolang vastgehouden als 
noodzakelijk.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

U heeft als betrokkene conform de AVG het recht tot inzage, rectificatie of het laten wissen van 
persoonsgegevens.

Wanneer uw wilt weten welke persoonsgegevens van u als betrokkene wij verwerken, kunt u een schriftelijk 
inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen de wettelijk gestelde termijn van 40 dagen.

Blijkt dat uw gegevens, onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om 
uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Bovenstaande verzoeken kunnen gericht worden aan:

E-Mail: privacy@gospelkoorshine.nl

Per post: Gospelkoor Shine, p/a Wilhelminastraat 22, 3373 AS Hardinxveld-Giessendam, ter attentie van 

het bestuur.

Het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens: 

U behoud als betrokkene ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit 



persoonsgegevens. De autoriteit persoonsgegevens is volledig onafhankelijk van Gospelkoor Shine, daarom 

verwijzen wij u voor de klachtprocedure door naar: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Verstrekking aan derden 

Gospelkoor Shine verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Gospelkoor Shine kan echter 

op grond van wet- of  regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te 

verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom 

verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 

Recht tot het intrekken van toestemming 

Wanneer u als betrokkene expliciet door ons om toestemming voor een bewerking bent gevraagd behoud u 

het recht om deze toestemming terug te trekken. U kunt ons aanschrijven met een verzoek tot het intrekken 

van toestemming voor, en het daarmee beëindigen van, de desbetreffende verwerking. 

Bronvermelding persoonsgegevens 

Gospelkoor Shine gebruikt de volgende bronnen waar(persoons)gegevens uit worden geput. Deze zijn te 

kenmerken als volgt: 

Aanmeldingsformulier welke men invult om lid te worden van Gospelkoor Shine. 

Wijzigingen 

Gospelkoor Shine behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen, de meest actuele versie 

vindt u altijd op deze site. 


