Opgericht 1 april 1993

Protocol Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor geeft in dit protocol invulling aan de
AVG dat met ingang van 25 mei 2018 van kracht is.
Het bestuur van het NHBM vraagt aan ieder koorlid, de dirigent, de gastdames,
de presentatrice, de vrijwilligers en de vrienden van het koor in te stemmen:
1. Met de vermelding van de persoonlijke gegevens op een ledenlijst. Een en
ander overeenkomstig het aanmeldingsformulier en artikel 20 van het
Huishoudelijk Reglement van de vereniging, voor de koorleden en de
anderen als betrokkenen bij het koor.
De bedoelde persoonlijke gegevens betreffen:
Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres, Geboortedatum en e.v.
huwelijksdatum.
De ledenlijst staat op de website van het koor en is alleen in te zien door de
betrokkenen nadat zij een wachtwoord hebben ingevoerd.
2. Met het persoonlijk zichtbaar zijn van het koorlid, dirigent en presentatrice op
foto’s van het koor die gebruikt kunnen worden voor het werven van nieuwe
leden en / of andere publicitaire activiteiten in het kader van het koor.
In het onderdeel “het koor in vogelvlucht” op de website van het koor
(www.nhbm.nl) staan foto’s van het koor vermeld die ook voor niet koorleden
inzichtelijk zijn.
3. Met het plaatsen van een pasfoto van het koorlid op het deel van de website
achter het wachtwoord. Dat geheel geeft een beeld van elk koorlid, van
vroeger en nu.
4. Met het vermelden van de naam van het solistische koorlid, dirigent en
presentatrice in een folder / affiche / entree bewijs / programmaboekje van
een uitvoering van het koor.
5. Met het vermelden van de naam in het overzicht “Leden van Commissies”,
dat staat achter het wachtwoord op de website.
6. Met het vermelden van de naam van een bestuurslid op het openbare deel
van de website i.v.m. het vinden door belangstellenden van een
contactpersoon / bestuurslid.
7. Met het vermelden door de penningmeester van het IBAN nummer van het
koorlid op de contributielijst èn het opslaan door de penningmeester van de
bankafschriften van de koorleden.
Het bestuur van het NHBM vraagt aan ieder koorlid, de dirigent, de gastdames,
de presentatrice, de vrijwilligers en de vrienden van het koor persoonlijke
gegevens van anderen bij het koor betrokkenen, dan wel de namen en pasfoto
van alle ex leden van het koor, niet ter beschikking te stellen aan derden zonder
de toestemming van de betrokkene.
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Vervolg

Protocol Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ik verklaar met het protocol in te stemmen en de mij beschikbare gegevens van
de persoonlijk betrokkenen niet aan derden te verstrekken.
Ik verklaar het bestuur schriftelijk te laten weten wanneer ik niet meer akkoord ga
met een onderdeel van dit protocol of het gehele protocol, ook als ik geen koorlid
meer ben, dirigent, gastdame, vrijwilliger of vriend van het koor.

NAAM:

DATUM:

HANDTEKENING:

U wordt verzocht dit getekende protocol te overhandigen aan de secretaris.
Door het bestuur vastgesteld d.d. 30 mei ’18
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