ShantyNederland
extra AVG
informatie

Antwoorden op veel vragen t.a.v. AVG
Wij krijgen als ShantyNederland zeer veel vragen over de wet op privacy, U
kunt veel teruglezen op:

http://www.shantynederland.nl/files/20171220-Overeenkomst-AVG.pdf
http://www.shantynederland.nl/files/20180101-Factsheet-stappenplan-AVG.pdf
http://www.shantynederland.nl/files/20180101-Vragenlijst-AVG.pdf
Als voorbeeld:
AVG concept voor koren:
De persoonlijke gegevens benodigd voor de bereikbaarheid van de leden zullen worden
opgeslagen bij de secretaris en is verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan.
Die gegevens zijn naam adres en telefoonnummer en graag de geboortedatum voor het
sociale gedeelte, zoals bijvoorbeeld het sturen van verjaardagskaarten of bezoek bij ziekte
etc.
Alle email berichten aan de leden, zullen alleen via de BCC verstuurd worden, zodat er geen
lijsten van alle privé e-mailadressen beschikbaar zijn en gaan rouleren.
Lichamelijke ongemakken van leden en/of medicijngebruik, waar tijdens de optredens en
uitvoeringen rekening mee gehouden moet worden, zullen alleen bij het DB (dagelijks
bestuur) bekend zijn en als vertrouwelijk worden behandeld.
Deze gegevens zullen we alleen indien het lid dit zelf wenst bij het secretariaat bewaren.
Als er tijdens optredens foto´s en of video opnames gemaakt worden kunnen de leden zich
niet beroepen op hun portretrecht indien deze gepubliceerd worden als promotie.

Tevens kan het door derden en eigen mensen maken van foto’s en dit plaatsen op de eigen
website (of die van het koor) niet gezien worden als een inbreuk op de privacy.
Dit hoort bij het lidmaatschap van een openbaar optredend shantykoor.
Alle aan het koor verschafte gegevens zullen nooit aan derden worden doorverkocht en
alleen aan een derde worden doorgegeven met uitdrukkelijke toestemming van de
betrokkene. - of en na beëindiging van het lidmaatschap zullen deze door het bestuur
worden verwijderd.

Ondertekend op ………..
Door alle leden; ledenlijst

DE AGENDA VOOR MEI EN JUNI
Mei
2,9 15,23en30..Podium Vlieland-met een korreltje zout
5…Podium Vlieland - in de Reddingbootschuur
5…Schiedam – Jaarconcert Stuurloos
6…Vlaardingen - 39e ShantyCafé
10..Coevorden - Fietsen ohne Grenzen
13..Eindhoven - Presentatie van Doorne Kiosk
14..Dwingelo – Paardenmarkt
20..Rotterdam - 85e ShantyCafé
21..Brummen - Shantyfestival Brummen
26..Nijverdal (Ov) - Regge Coast Shantyfestival
26 en 27..Dordrecht - Dordt in Stoom

Juni
2…Dordrecht – Shantyfestival de Admiraliteit
5,13,20en27..Podium Vlieland - met een korreltje zout
9, 23 en 30..Podium Vlieland-in de Reddingbootschuur
9…Woerden - Shantyfestival Woerden
9…Zaltbommel - Zeemanskoren Festival Zaltbommel
14..Nijkerk - Honderd jaar Zuiderzee wet
16..Scheveningen – Vlaggetjesdag
17..Rotterdam - 87e ShantyCafé
17..Nederweert - 15 jaar Shantygroep Aan Paol 60
24..Hoorn - Hoornse Bokaal

Namens het bestuur van ShantyNederland.
E-Mail info@shantynederland.nl www.shantynederland.nl
alle rechten van deze site zijn eigendom van ShantyNederland
verwijder hier als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen

