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Privacyverklaring Kamerkoor Amor Vincit  

Kamerkoor Amor Vincit is een vereniging en staat sinds 14 september 2004 ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30198522. Kamerkoor Amor Vincit is ontstaan in de 

Utrechtse wijk Oog in Al en heeft haar domicilie in de Dominicuskerk aan de Händelstraat aldaar. 

Om de activiteiten van de vereniging mogelijk te maken, betalen de leden contributie, daarnaast 

doen wij een beroep op fondsen, sponsoren en donateurs. De vereniging legt verantwoording af 

over zowel de besteding van de aan haar toevertrouwde gelden als over de door haar georganiseerde 

activiteiten in de jaarrekening en het jaarverslag voor de leden van de vereniging. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Als u een relatie met onze vereniging heeft als: 

– (inval) dirigent 

– (toekomstig) lid 

– oud lid 

– tijdelijk meezingende steunzanger  

– stagiair 

– muzikaal begeleider van onze repetities en concerten 

– bezoeker van / vrijwilliger bij de door de vereniging georganiseerde concerten en of activiteiten  

– donateur/sponsor 

– geïnteresseerde in onze website, nieuwsbrief of facebookpagina 

– verhuurder van een locatie ten behoeve van een door de vereniging georganiseerde activiteit 

 

dan kunnen wij u, afhankelijk van het doel van verwerking, om persoonsgegevens vragen zoals 

naam, geboortedatum, plaats van geboorte, telefoonnummer, bank/ gironummer, en/of e-mail adres. 

Daarnaast kunnen wij met uw toestemming foto’s en ander materiaal waarop u bent afgebeeld op 

onze website en/of facebookpagina publiceren. 

 

Wilt u een volledig overzicht van uw bij Amor Vincit bekende gegevens dan kunt u een inzage 

verzoek doen. Zie hierna “Wat zijn mijn rechten?” 

 

Wat doen we met uw gegevens? 

Afhankelijk van uw relatie met Amor Vincit verwerken wij alleen die persoonsgegevens van u die 

nodig zijn om: 

 

– invulling te kunnen geven aan de rechten en plichten die aan het lidmaatschap van Amor Vincit 

verbonden zijn, zoals het verzenden van de wekelijkse informatiemail en het innen van de 

contributie 

– een administratie bij te houden van gegevens van (oud)leden, donateurs, sponsoren, 

vrijwilligers en overige geïnteresseerden  
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– een contract op te stellen en af te sluiten voor werkzaamheden als dirigent of muzikaal 

begeleider van Amor Vincit en aan financiële verplichtingen jegens u te kunnen voldoen;  

– een contract op te stellen voor uw werkzaamheden als stagiair van onze vereniging; 

– een reservering te doen en/of afspraken vast te leggen voor een door onze vereniging 

georganiseerd concert of activiteit; 

– u in de gelegenheid stellen onze website te bezoeken om zo kennis te nemen van de activiteiten 

van Amor Vincit. Wij maken hierbij geen gebruik van tracking cookies; 

– te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving. 

 

Daarnaast kan er met uw toestemming sprake zijn van naamsvermelding in publicaties in het kader 

van door Amor Vincit georganiseerde concerten of andere activiteiten. Ten slotte kunnen wij met 

uw nadrukkelijke toestemming foto’s en ander beeldmateriaal op onze website en/of 

facebookpagina publiceren. Zie hiervoor verder “Wat zijn mijn rechten?” 

 

Hoe kan ik mij afmelden voor informatieve mails en/of sponsor/donatieverzoeken? 
De informatie over activiteiten van Amor Vincit willen wij u alleen maar aanbieden als u daar prijs 

op stelt. Stelt u de informatie niet langer op prijs, dan kunt u zich elk moment afmelden voor 

nieuwsbrieven en/of sponsor of donatieverzoeken door een e-mail te sturen aan info@amorvincit.nl  

 

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden? 

Wij delen geen persoonsgegevens met derden. Binnen onze website kunt u gebruik maken van de 

link naar facebook. Wij hebben geen invloed op de uitingen van derden op onze facebookpagina en 

dragen hier geen verantwoordelijkheid voor.  

 

Algemene Uitgangspunten bij het verwerken van gegevens door Amor Vincit 
Welke bewaartermijn hanteren wij? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. Dit 

betreft een termijn van vijf jaar. Wanneer wij uw gegevens langer willen bewaren, dan zullen wij u 

hiervoor nadrukkelijk toestemming vragen.  
 

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd? 
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 

getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige 

verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers. 
 

Wat zijn mijn rechten? 

U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw door Amor Vincit verwerkte 

persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer 

u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u 

contact met ons opnemen. 

Voor de verwerking van foto– en beeldmateriaal in het bijzonder, zijn uw rechten als volgt. 

Voorafgaand aan plaatsing van foto’s op onze website en facebookpagina zal hiervoor uitdrukkelijk 

toestemming worden gevraagd aan de personen die hierop in beeld zijn. Pas na toestemming van de 

betrokkenen zullen de foto’s worden gepubliceerd. 

Mocht u niet langer instemmen met de publicatie van foto- of beeldmateriaal, dan kunt u ons 

verzoeken deze publicatie te verwijderen door een e-mail te sturen aan info@amorvincit.nl. 
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Kunnen wij onze Privacyverklaring wijzigen? 
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de 

website regelmatig te controleren. 
 

Onze gegevens 

Vereniging kamerkoor Amor Vincit 

p/a Leidseweg 124 

3533 HC Utrecht 

 

website: www.amorvincit.nl 

e-mail: info@amorvincit.nl 

 

 

Verklaring opgesteld d.d. 10 januari 2019 

Gewijzigd 06-08-2021 (adresgegevens) 
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