
Privacy Policy  
 

Onze gegevens 
Vereniging: Studentenpopkoor Plica Vocalis 
KVK nummer: 40146637  
Adres: Heyendaalseweg 141 
Postcode + Plaats: 6525 AJ Nijmegen 
E-mailadres: plicavocalis@gmail.com 
 

Persoonsgegevens die wij verzamelen 
Bij lidmaatschap van Plica Vocalis vragen wij je de volgende persoonsgegevens te verstrekken:  

- Voor- en achternaam; 
- Geslacht*; 
- Stemgroep; 
- Geboortedatum*; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Woonadres; 
- Bankgegevens; 
- Of je studeert (‘ja’ of ‘nee’). 

 
Deze persoonsgegevens zijn onderdeel van het lidmaatschap bij Plica Vocalis. Zonder verstrekking 
van deze gegevens is lid worden niet mogelijk. *Geslacht en geboortedatum zijn hierbij een 
uitzondering. 
 

Doeleinden van de verwerking 
Je naam, geslacht en stemgroep, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en ‘of je studeert’ 
zijn onderdeel van je inschrijving bij Plica Vocalis. Gegevens over je geslacht en stemgroep gebruiken 
we om inzichtelijk te maken hoe de verhoudingen binnen het koor zijn en voor organisatie van 
repetities per stemgroep (grondslag toestemming/gerechtvaardigde belangen). Je geboortedatum 
wordt verwerkt als verjaardag in de Plica agenda (grondslag toestemming). Telefoonnummer en e-
mailadres worden gebruikt voor contactmomenten en mededelingen (grondslag gerechtvaardigde 
belangen). En voor ons is het ook van belang dat we weten met hoeveel studenten we ongeveer zijn, 
zodat we recht blijven houden op subsidie van Cultuur op de Campus (grondslag gerechtvaardigde 
belangen).  
 
Als lid van Plica Vocalis moet je een machtigingsformulier invullen. Hierin wordt gevraagd naar je 
naam, woonadres en bankgegevens, oftewel je financiële gegevens (grondslag overeenkomst). Met 
het machtigingsformulier wordt toestemming gegeven om de contributie en de aanschaf van het 
Plica T-shirt af te schrijven. 
 

Overige persoonsgegevens die worden verwerkt 
- Als je aanwezig bent bij een ALV zal je voornaam bij de andere aanwezigen in de notulen 

worden verwerkt (grondslag gerechtvaardigde belangen). Mocht je spreken komt nogmaals 
je naam, samen met hetgeen dat je zegt, in de notulen.  

- Machtig je een ander lid voor de ALV, zal je naam in de notulen worden verwerkt (grondslag 
gerechtvaardigde belangen). 



- Mocht je in een commissie zitten, zal dit worden geregistreerd samen met de status die je 
hierin hebt (lid of hoofd). Deze gegevens kunnen ook in het eindoptreden programmaboekje 
geplaatst worden (grondslag gerechtvaardigde belangen). 

- Gedurende je lidmaatschap bij Plica Vocalis zal je voornaam op de website geplaatst worden 
samen met stemgroep en foto (grondslag gerechtvaardigde belangen en voor foto grondslag 
toestemming). Voornaam en stemgroep zullen ook in het eindoptreden programmaboekje 
geplaatst worden (grondslag gerechtvaardigde belangen). 

- Het zou kunnen voorkomen dat er voor een activiteit meer persoonsgegevens verzameld 
moeten worden (grondslag gerechtvaardigde belangen of overeenkomst). Deze worden dan 
binnen 2 weken na de activiteit verwijderd. Mocht je deze gegevens niet willen verstrekken, 
is meedoen aan de activiteit niet mogelijk.  

 

Opslag/bewaring persoonsgegevens 
De opslag van de persoonsgegevens wordt tot op heden toe al jaren als volgt gedaan: De meeste 
persoonsgegevens staan op de drive van het Plica Vocalis account (plicavocalis@gmail.com). De 
financiële gegevens van alle (oud)leden van de afgelopen 7 jaar (dus nog niet van dit jaar, deze 
hebben we nog niet verzameld) worden fysiek bewaard op de kamer van de zittende 
penningmeester.  
 
Natuurlijk is dit niet ideaal. Ons doel is om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. Binnen 
uiterlijk 2 maanden zullen de meeste persoonsgegevens op een externe harde schijf staan, beveiligd 
met een wachtwoord. Deze harde schijf zal, samen met de fysieke financiële gegevens, in een opslag 
met slot bewaard worden. Alleen het zittende bestuur zal toegang krijgen tot de sleutel.  
 

Toegang persoonsgegevens en verstrekking aan derden 
Het zittende bestuur heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. In de overdrachtsmaanden (na de 
wissel-ALV tot en met 31 augustus) heeft ook het kandidaatsbestuur mogelijkheid tot inzage. Het 
commissiehoofd van de Plicazine heeft toegang tot de telefoonnummers van de commissieleden 
waar hij/zij hoofd van is en de namen van alle koorleden. De kascontrolecommissie heeft onder 
begeleiding van de penningmeester toegang tot de financiële gegevens van de vereniging en kunnen 
dan de namen zien van de leden die iets hebben gedeclareerd. De PR-commissie kan namen, 
stemgroepen en foto’s voor op de website inzien.  
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan internationale partijen of partijen gevestigd buiten de 
Europese Unie. Binnen Nederland delen wij ook geen persoonlijke informatie met derden, tenzij er 
een gerechtelijk bevel is of wanneer het delen van deze gegevens nodig mocht zijn voor het 
voortbestaan van de vereniging.  
 

Bewaartermijn 
Zolang je lid bent, worden je persoonsgegevens bewaard. Als je je lidmaatschap (jaar lidmaatschap 
loopt van 1 september tot 31 augustus) opzegt, worden deze binnen 1 jaar verwijderd. Dit is met 
uitzondering van financiële gegevens (naam, woonadres en bankgegevens): deze worden tot 
maximaal 7 jaar na opzegging bewaard in verband met de bewaarplicht van de Belastingdienst.   
 

Rechten van betrokkenen 
Mocht je aangeven dat je jouw persoonsgegevens, die wij van je hebben verkregen, wilt inzien of wilt 
laten wijzigen, heeft het bestuur 2 weken de tijd om aan deze wens te voldoen. Verder kan bezwaar 
worden gemaakt tegen de verwerking van gegevens door één van onze bestuursleden of het gehele 
bestuur. Ook heb je het recht jouw gegevens door het bestuur aan jou of aan een andere partij over 
te laten dragen. Het bestuur heeft hier dan weer 2 weken de tijd voor.  
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Wij kunnen je geslacht, je geboortedatum en je foto voor op de website verstrekt hebben op basis 
van een door jou gegeven toestemming (grondslag toestemming). Je hebt altijd het recht deze 
toestemming in te trekken, mocht je je later bedenken. Deze gegevens worden dan binnen 2 weken 
verwijderd.  
 

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over onze privacy policy of de bewaring/verwerking van jouw 
persoonsgegevens, vragen wij je contact met ons op te nemen via plicavocalis@gmail.com. We zullen 
zo goed mogelijk ons best doen om er dan samen uit te komen. Mocht dit niet lukken, heb je altijd 
het recht een klacht in te dienen bij de relevante privacytoezichthouder: Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 

Vragen en beroep doen op jouw rechten 
Als je naar aanleiding van deze verklaring nog vragen hebt of een beroep wilt doen op jouw rechten, 
neem dan gerust contact met ons op via plicavocalis@gmail.com. 
 

Wijziging verklaring 
Komt het voor dat onze privacy policy gewijzigd wordt, dan wordt de nieuwe verklaring via de mail 
doorgestuurd naar alle leden van Plica Vocalis. Ook op onze website http://www.plicavocalis.nl/ is de 
meest recente verklaring te vinden.  
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