
 

Privacy Verklaring Vrouwenkoor Ludi Cantare 
 
Vrouwenkoor Ludi Cantare verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming 
met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met 
uw persoonsgegevens. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke 
regels we ons houden. Vrouwenkoor Ludi Cantare houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring 
vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, neem dan contact op via: 
voorzitter@ludicantare.nl 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of het zijn gegevens die wij in 
verband kunnen brengen met u zoals uw naam, geboortedatum, telefoonnummer of e-
mailadres.  
 
Met welk doel worden de persoonsgegevens bewaard? 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden 
en rechtsgronden: 

(1) Het versturen van uitnodigingen (met toestemming van de betrokkene); 
(2) Het registreren en verwerken van uw gegevens voor inschrijvingen, reserveringen, 

concerten en deelname aan zangprojecten; 
(3) Het registreren en verwerken van uw gegevens voor onze ledenadministratie. 

 
Welke persoonsgegevens worden opgeslagen? 
Voor de bovenstaande doelstellingen worden de volgende persoonsgegevens van u 
opgevraagd , opgeslagen en verwerkt : 

(1) Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail. 
(2) Persoonlijke kenmerken: geslacht. 
(3) Voor de ledenadministratie worden ook de geboortedatum en het 

bankrekeningnummer opgeslagen.  
 
Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld? 
De gegevens die u aan ons geeft, worden niet aan derde partijen verstrekt tenzij dit bij wet is 
vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.  
De persoonlijke gegevens van de leden kunnen indien noodzakelijk verstrekt worden aan de 
subsidieverstrekkers.  
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 
Vrouwenkoor Ludi Cantare bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens 
worden maximaal 7 jaar na het laatste gebruik bijgehouden. 
 
Hoe zijn uw gegevens beveiligd? 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Voor leden is een apart 
‘voor leden deel’ op de website met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
 
Wat zijn uw rechten?  
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en u heeft het recht om correcties of 
verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen 
tegen het gebruik van uw gegevens.  
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk 
inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 4 weken behandeld. Blijkt dat uw 
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gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen 
om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.  
 
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met het 
bestuur van Vrouwenkoor Ludi Cantare (E: voorzitter@ludicantare.nl) 
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. 
Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van 
deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Bilthoven, september 2019 
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