Privacy verklaring Stichting QEM

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking
getreden in de Europese Unie. In deze privacy verklaring informeren wij u welke
persoonsgegevens Stichting QEM verzamelt en met welk doel.
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
a. Naam
b. E-mail adres
c. Telefoonnummer (alleen bij reserveringen)
Voor welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?
Om belangstellenden via e-mail te kunnen informeren over de activiteiten van Stichting
QEM. Voorts om reserveringen te kunnen maken voor bezoekers van deze activiteiten, zoals
voor concerten en voorstellingen. Het telefoonnummer kan worden gebruikt om bezoekers
te informeren over eventuele wijzigingen van de activiteit.
Hoe verzamelen wij de persoonsgegevens?
a. Door opgave door bezoekers via een intekenlijst tijdens activiteiten van de Stichting
b. Door opgave door belangstellenden schriftelijk of mondeling bij een bestuurslid van de
Stichting of de artistiek leider.
Waar bewaren wij de gegevens?
De persoonsgegevens worden lokaal op de computer van de penningmeester bewaard. Deze
computer is beveiligd met de meest recente versie van McAfee. Daarnaast wordt een
backup van de persoonsgegevens online bewaard via KPN Backup Online.
Worden de gegevens aan derden verstrekt?
De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet ter inzage aan derden verstrekt.
Wie beheren de persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden beheerd door de penningmeester en de Artistiek Leider. Zij
dragen ook de verantwoordelijkheid voor de bescherming van deze gegevens.
In welke bestanden worden de persoonsgegevens opgeslagen?
a. In een Outlook adressenbestand en verzendgroep. Wij versturen rechtstreeks vanuit de
verzendgroep naar de geadresseerde (BCC:) vanaf de lokale computer waar het bestand is
opgeslagen. De ontvanger ziet alleen zijn eigen e-mailadres onder AAN: (of TO:)
b. In een Wordbestand met reserveringen voor toegangsbewijzen.

Website Stichting QEM
Er worden geen persoonsgegevens verzameld via de website van Stichting QEM.
Verzoek verwijdering of wijziging persoonlijke gegevens door belanghebbenden
Na een verzoek daartoe van belanghebbenden zullen wij direct de persoonlijke gegevens
wijzigen of verwijderen.

