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Het HGK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van verschillende groepen 
mensen: leden, vrienden, relaties, concertbezoekers en websitebezoekers. In deze 
privacyverklaring vatten we samen welke gegevens wij verwerken en hoe we dat doen. 
Heeft u vragen, dan helpen we u graag. We zijn altijd bereikbaar via post.hgk@gmail.com  

Welke gegevens verwerken wij en waarom?  

1. Leden 
Leden zijn de vaste leden en projectleden van het HGK. 
Welke gegevens? Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer, 
gegevens die nodig zijn voor het functioneren van het koor (zoals de datum van inschrijving, aanwezigheid bij 
repetities, stemgroep, soort lidmaatschap, incidenteel foto’s). 
Waarom? We zijn verplicht om een ledenadministratie bij te houden. De meeste andere gegevens zijn nodig 
voor het functioneren van het koor. Als u lid wordt, vragen we u daarom om uw toestemming om deze 
gegevens te verwerken. Geeft u die niet, dan kan dat betekenen dat u geen lid kan worden. 
Hoe lang? Tot maximaal één jaar na beëindiging van het lidmaatschap (en 7 jaar voor zover fiscaal verplicht). 
Groepsfoto’s archiveren we voor onbepaalde tijd, gelabelde portretfoto’s tot maximaal één jaar na beëindiging 
van het lidmaatschap. 
 

2. Vrienden 
Vrienden zijn onze trouwe donateurs. 
Welke gegevens? Voor- en achternaam, e-mailadres en rekeningnummer. 
Waarom? Om uw donatie te kunnen verwerken, contact op te kunnen en u onze nieuwsbrief te kunnen 
versturen. 
Hoe lang? Tot maximaal één jaar na beëindiging van de ‘vriendschap’ (en 7 jaar voor zover fiscaal verplicht). 

 
3. Relaties 
Relaties zijn bijvoorbeeld aspirant-leden, muzikanten, repetitoren, dirigenten en zangers waar we eerder mee 
hebben samengewerkt. 
Welke gegevens? Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer en eerdere samenwerkingen. 
Waarom? Zodat we u voor eventuele samenwerkingen kunnen benaderen. We vragen u om uw toestemming 
deze gegevens te bewaren. 
Hoe lang? Voor maximaal 10 jaar. 

 
4. Concertbezoekers 
Van concertbezoekers verwerken we alleen persoonsgegevens als ze kaarten reserveren. Daarnaast verzamelen 
we geanonimiseerde statistieken zoals het aantal concertbezoekers, of het aantal reserveringen. 
Welke gegevens? Naam en e-mailadres. 
Waarom? Zodat we uw kaarten kunnen reserveren. 
Hoe lang? Tot maximaal één jaar na het concert. De geanonimiseerde statistieken bewaren we voor 
onbeperkte tijd. 

 
5. Websitebezoekers 
Websitebezoekers zijn personen die onze website hgk-koor.nl bezoeken. 
 
Om veiligheidsredenen registreren we het IP-adres en de activiteit van gebruikers.  
Cookies. Onze website maakt geen gebruik van analytische cookies. Alleen van functionele cookies deze zijn 
nodig om leden te laten inloggen 

https://vukk.nl/privacy/#leden
http://vrienden/
https://vukk.nl/privacy/#relaties
https://vukk.nl/privacy/#concertbezoekers
https://vukk.nl/privacy/#websitebezoekers
mailto:post.hgk@gmail.com


Hoe verwerken we uw gegevens? 

Delen met derden 
Het HGK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die 
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HGK blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. Overigens nemen we nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, als die 
aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. 

 

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 het HGK 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, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar post.hgk@gmail.com. We kunnen dan extra informatie vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 
inzage door u is gedaan.  

Tot slot wijzen we u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging 
Het HGK 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, neemt u dan contact 
op via post.hgk@gmail.com. 

Tot slot: wijzigingen in privacybeleid. We stellen mensen alleen op de hoogte van wijzigingen in ons 
privacybeleid (of deze verklaring) als die op hen van toepassing zijn. Als wij onze ledenadministratie 
bijvoorbeeld anders inrichten, stellen we een abonnee daar niet van op de hoogte. 
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