
PRIVACYVERKLARING VOCALGROUP DIVAPOWER 
 

 
 

Vocalgroup DivaPower is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden en 
dirigent(e) zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: www.divapower.nl  

info@divapower.nl 
KvK-nummer:   08193119 
 
Doel van de vereniging:  
DivaPower is een vocalgroup van zeer enthousiaste dames die zich als doel heeft gesteld om hun vocale 
kwaliteiten ten gehore te brengen door middel van uitvoeringen en optredens met daarbij speciale aandacht 
voor choreografie. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
DivaPower verwerkt de persoonsgegevens van haar leden en dirigent(e). Door het inschrijfformulier ingevuld in 
te leveren bij de secretaris van DivaPower ga je een overeenkomst aan met de verenging en ga je akkoord met 
de verwerking van je persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring beschreven. Wanneer deze gegevens 
niet worden verstrekt is de consequentie dat je geen lid kan worden van DivaPower. 
 
DivaPower verwerkt  de volgende persoonsgegevens van haar leden en dirigent(e): 
Naam en adresgegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en foto- en beeldmateriaal. 
 
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens  
DivaPower verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Verzenden van informatie via e-mail; zoals huishoudelijke mededelingen, notulen en agenda’s van de 
Algemene Leden Vergadering en informatie betreffende optredens van onszelf of andere koren.  

 Om telefonisch contact met je op te nemen over bijvoorbeeld het onverhoopt uitvallen van een 
repetitieavond.  

 Het afhandelen van de betaling van de maandelijkse contributie. 
 De inschrijving van de bestuursleden bij de KVK en de bank. 
 DivaPower verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die 

wij nodig hebben voor de belastingdienst.  
 Foto- en beeldmateriaal voor de website, promotionele doeleinden en het gebruik op sociale media 

kanalen. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
DivaPower bewaart je persoonsgegevens ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen tot de beëindiging 
van het lidmaatschap. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens voor historische doeleinden 
bewaard in het archief. Dit geldt ook voor de financiële administratie. Foto- en ander beeldmateriaal blijven 
eigendom van DivaPower zolang de vereniging bestaat. 
  
  

http://www.divapower.nl/
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Delen van persoonsgegevens met derden 
DivaPower verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting 
of om het doel te dienen van de vereniging. De persoonsgegevens (naam en telefoonnummer) van de 
secretaris van de vereniging worden gepubliceerd op de website en promotiemateriaal aangezien zij de 
contactpersoon is voor de vereniging. De secretaris gaat met deze openbare weergave akkoord bij de 
aanstelling van de functie als secretaris. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
DivaPower gebruikt technische en functionele cookies voor haar website en daarnaast analytische cookies die 
geanonimiseerd worden opgeslagen in Google Analytics voor onbepaalde tijd.  
 
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Als lid van DivaPower heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 
te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DivaPower.  
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar 
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@divapower.nl. 
 
DivaPower wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
DivaPower neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij 
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact met ons op via info@divapower.nl 
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