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1. Algemeen 

De muziekvereniging Zanggroep Rucphen (hierna de Zanggroep 
Rucphen) verzamelt ten behoeve van haar ledenadministratie 
persoonsgegevens van haar leden. De Zanggroep Rucphen wil u 
graag informeren over deze verzameling en de verwerking van deze 
persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leest u hoe uw 
persoonsgegevens worden verzameld, waarvoor deze worden 
gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en 
waar u naartoe kunt om uw rechten uit te oefenen of om vragen te 
stellen over uw privacy. 

Deze Privacyverklaring ziet op uw positie als lid van de Zanggroep 
Rucphen. Het maakt daarbij niet uit of u als lid tevens bestuurslid 
bent dan wel deel uit maakt van een werkgroep/commissie. De over 
u verzamelde persoonsgegevens blijven hetzelfde. 

Deze Privacyverklaring is (gedeeltelijk) gebaseerd op de Algemene 
Verordening Gegevensverwerking (de AVG), daarom zult u af en toe 
wat juridische teksten in deze Privacyverklaring zien. 

Wie is de verantwoordelijke? 

De muziekvereniging Zanggroep Rucphen,  (thans) gevestigd aan de 
Auvergestraat 2, te (4715 AS) Rucphen, is verantwoordelijk van de 
gegevensverwerking in de zin van de AVG. Voor vragen omtrent uw 
privacy of gegevensverwerking kunt u de Zanggroep Rucphen het 
beste bereiken op 0165-343824 en via 
zanggroep.rucphen@outlook.com.   Via deze contactgegevens is ook 
de functionaris gegevensbescherming van de Zanggroep Rucphen 
bereikbaar. De secretaris van de Zanggroep Rucphen is tevens de 
functionaris gegevensbescherming als bedoeld in de AVG. 
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Uw rechten  

Inzage: U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te 
vragen die worden verwerkt door of namens de Zanggroep Rucphen.  

U kunt daarbij ook informatie opvragen over andere details van de 
verwerking van uw persoonsgegevens,  zoals de bewaartermijn van 
uw gegevens. Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in deze 
Privacyverklaring. 

Wijziging: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet 
zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heeft u het recht om 
uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te laten aanvullen. 

Beperking: U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens ook 
door de Zanggroep Rucphen laten beperken, bijvoorbeeld gedurende 
de periode dat wij uw verzoek tot wijziging van uw persoons-
gegevens controleren. 

Wissing van persoonsgegevens: U heeft te allen tijde het recht om 
uw persoonsgegevens door de Zanggroep Rucphen te laten 
verwijderen, tenzij de Zanggroep Rucphen op grond van de AVG 
toegestane redenen heeft om uw persoonsgegevens te houden.  

Recht op bezwaar: U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Zanggroep 
Rucphen. De Zanggroep Rucphen kan u hierbij verzoeken om met uw 
specifieke situatie verband houdende redenen op te geven. U kunt 
deze rechten uitoefenen door ons te bellen op 0165-343824 of een e-
mail te sturen naar zanggroep.rucphen@outlook.com .  

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  

Daar waar u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens door de Zanggroep Rucphen (bijvoorbeeld bij u 
aanmelding als lid bij de Zanggroep Rucphen), kunt u deze 
toestemming op elk moment intrekken zoals aangegeven in deze 
Privacyverklaring.  
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Uw intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de 
verwerking persoonsgegevens vóór de intrekking van uw 
toestemming.  

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden.  

De Zanggroep Rucphen zal de door u verstrekte persoonsgegevens 
nooit verstrekken / doorsturen aan derden.  

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor 
gebruiken we deze gegevens? 

Bij uw aanmelding als lid van de Zanggroep Rucphen vragen wij u 
om de navolgende persoonsgegevens: 

a. Uw achternaam en voornaam; 

b. Uw adres, postcode en woonplaats; 

c. Uw telefoonnummer; 

d. Uw geboortedatum;  

e. Uw e-mailadres; 

f. Een recente foto t.b.v. het zogenaamde “smoelenboek”. 

De Zanggroep Rucphen gebruikt deze gegevens (in hoofdzaak) ten 
behoeve van de voor haar (verplichte) ledenadministratie.                
De Zanggroep Rucphen gebruikt deze gegevens verder voor een 
(deugdelijke) communicatie met haar leden, het bijhouden van 
contributiebetaling(en), het bijhouden van de duur van het 
lidmaatschap (eventuele jubilea op dit punt) en het bijhouden van de 
leeftijdsopbouw binnen haar vereniging.  

De Zanggroep Rucphen maakt tevens gebruik van foto’s en ander 
beeldmateriaal van de leden gemaakt tijdens repetities/optredens/ 
evenementen van de Zanggroep Rucphen. Dat mag op grond van de 
privacywetgeving alleen wanneer u als lid hier uitdrukkelijk 
toestemming voor heeft gegeven. Voormeld beeldmateriaal wordt 
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uitsluitend gebruikt voor ons smoelenboek, onze website en onze 
facebook-pagina.  

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens  

De Zanggroep Rucphen bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid 
bent van de vereniging. Na beëindiging van het lidmaatschap worden 
uw persoonsgegevens uiterlijk na 12 maanden uit de administratie 
van de Zanggroep Rucphen verwijderd. 
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