
Privacy beleid van de Stichting Westfriese Ecclesia (SWE) m.b.t de wet AVG 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de SWE verwerkt van haar 
bestuursleden, koorleden, donateurs en bezoekers van de door haar georganiseerde activiteiten en 
bijeenkomsten. Indien je om welke reden dan ook persoonsgegevens aan de SWE verstrekt, geef je 
uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met SWE privacy beleid te verwerken. 
U wordt geadviseerd het SWE privacy beleid door te lezen en indien gewenst zelf te bewaren.  

1. Verantwoordelijke functionaris 
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is een bestuurslid van de SWE, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37091420 
De functionaris is bereikbaar via de mail: tim.zaal@hotmail.com 
 
2. Welke gegevens verwerkt de SWE en voor welk doel 
De SWE kent de volgende bestanden met persoonsgegevens: 
2.1 Overzicht bestuurders in Handelsregister Kamer van Koophandel met de volgende 
persoonsgegevens:  
voor- en achternamen, geboortedatum, geboorteplaats, datum in functie en bevoegdheid. 
Doel: aangeven welke bestuursleden officieel gemachtigd zijn 
2.2 Overzicht met adresgegevens van bestuursleden met de volgende persoonsgegevens: 
roepnaam en achternaam, adres, telefoonnummers, e mail adres. 
Doel: onderlinge communicatie 
2.3 Overzicht van koorleden SWE (incl. dirigent en pianist) met de volgende persoonsgegevens: 
roepnaam en achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum 
Doel: voor koorleden onderlinge communicatie en voor penningmeester SWE de adreslijst voor 
versturen contributie nota’s 
2.4 Overzicht van donateurs en begunstigers SWE met de volgende persoonsgegevens: 
Mw/Dhr, voorletters, achternaam en adres. 
Doel: voor penningmeester de adreslijst voor versturen van verzoeken om donaties en giften 
2.5 Lijst met belangstellende voor activiteiten van de SWE met de volgende persoonsgegevens: 
Mw/Dhr, voorletters, achternaam, emailadres. 
Doel: bezoekers activiteiten per email informeren. Opmerking: email adressen zijn niet leesbaar voor 
ontvangers van de informatie. 
 
3. Bewaartermijnen 
De SWE bewaart de persoonsgegevens zolang men lid is van bestuur of koor of belangstelling toont 
voor de activiteiten. Na afloop worden ze verwijderd uit de betreffende bestanden. Er is geen 
verdere bewaartermijn van persoonsgegevens. 
 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerking 
4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de SWE passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen, zo zijn genoemde overzichten niet via de site te raadplegen 
en zijn ze ook niet aan elkaar in een bestand gekoppeld.  
4.2 Elk bestand wordt separaat beheerd door een beheerder onder supervisie van het SWE 
bestuurslid. 
 
 



5. Inzagerecht, verwijdering, vragen of klachten 
5.1 Via het SWE bestuurslid kun je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te 
ontvangen, verwerking ervan bekijken of te verwijderen. 
5.2 Eventuele andere vragen of opmerkingen over het privacy beleid van de SWE kunnen eveneens 
via het SWE bestuurslid worden gericht aan het bestuur. Binnen een redelijke termijn zal het bestuur 
SWE hierover uitsluitsel geven. 

6.Wijzigingen 
Het privacy beleid van de SWE kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website (onder 
knop AVG) en een nieuwsbrief bekend gemaakt. Men wordt geadviseerd dit regelmatig te bekijken. 
 

 

Opgemaakt op: 28 september 2018 te Hoorn 

Voorzitter:   C. Swan 

Secretaris:   J. Wolke 

Penningmeester: M. van Aalst 

Bestuurslid:  T. Zaal (belast met AVG) 

 

 

 

 

 


