Privacyverklaring Vocaal Ensemble Multiple Voice
Vastgesteld te Utrecht op 13 november 2018 door het bestuur van Multiple Voice

Algemeen
Vocaal Ensemble Multiple Voice is een uit de stad Utrecht afkomstig gemengd kamerkoor, bestaande
uit circa 22 zangers. Het koor is in 1987 opgericht door zijn huidige dirigent, Paul de Kok, en is
uitgegroeid tot een ensemble dat zich onderscheidt door uitvoeringen van een hoog artistiek niveau,
een eigen koorklank en een boeiende en veelzijdige programmering.
Multiple Voice richt zich voornamelijk op werken voor koor a capella. Met regelmaat wordt
samengewerkt met vocale solisten en instrumentalisten. Het koor heeft een breed repertoire,
reikend van de renaissance tot en met de eenentwintigste eeuw.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

Koorleden
Ledenlijst koorleden
Per project wordt een Ledenlijst opgesteld. Op de Ledenlijst zijn van elk koorlid naam, adres,
mailadres en telefoonnummer(s) geregistreerd.
De Ledenlijst wordt beheerd door de secretaris. Nieuwe tijdelijke of vaste koorleden geven aan de
secretaris de persoonsgegevens t.b.v. de Ledenlijst.
De Ledenlijst wordt alleen voor interne doeleinden gebruikt. Koorleden gebruiken de Ledenlijst niet
voor een ander doel dan ten behoeve van het koor en de daarbij behorende activiteiten.
Besloten Ledensite (Dropbox)
De Ledenlijst staat in Dropbox en is toegankelijk via de met wachtwoord beveiligde besloten
Ledensite van de website www.multiplevoice.nl.
Op deze manier is de Ledenlijst zichtbaar en bruikbaar voor de koorleden. De geregistreerde
gegevens geven koorleden de mogelijkheid met elkaar afspraken te maken over vervoer e.d.
Contributie
De Ledenlijst vormt voor de penningmeester de basis voor de contributieheffing.
Voor het vaststellen en innen van de contributie is het noodzakelijk dat een lid op de Ledenlijst is
opgenomen.
Foto’s en namen koorleden op de website
De Ledenlijst vormt de basis voor de weergave op de open website www.multiplevoice.nl van de
koorleden per stemgroep. Tevens worden de namen van de koorleden elk project opgenomen in het
programmaboekje voor de betreffende concerten.
Ten behoeve van de PR worden foto’s van concerten geplaatst op de website en op andere plaatsen
waar concertpromotie plaatsvindt (externe websites en gedrukte media).
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Toestemming geven voor persoonsgegevens en/of plaatsen foto
Koorleden wordt bij aantreden verzocht schriftelijk toestemming te geven voor:
- het vermelden van hun telefoonnummer op de Ledenlijst.
- het vermelden van hun naam op de website en in programmaboekjes.
- het publiceren van koorfoto’s op de website en in de pers.
Beëindiging lidmaatschap Multiple Voice
Bij beëindiging van het lidmaatschap van Multiple Voice worden de persoonsgegevens verwijderd.
Aan koorleden die vertrekken wordt gevraagd of het mailadres mag worden bewaard. Op deze
manier is een oud-koorlid altijd te benaderen wanneer een invaller nodig is, of kan een oud-koorlid
geïnformeerd worden over concerten.

Voorverkoop
Bezoekers van concerten kunnen via de website www.multiplevoice.nl toegangskaarten in de
voorverkoop kopen. Hiertoe vullen zij op de website het voorverkoopformulier in. Zij vermelden
daarbij hun naam, mailadres en telefoonnummer. De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om de
reservering en de betaling te verifiëren, de voorverkoopkaarten aan de kassa aan de juiste personen
te overhandigen en bij problemen contact met de bezoeker op te nemen. De gegevens worden na
een jaar verwijderd.

Digitale Nieuwsbrief
Belangstellenden kunnen zich met hun emailadres aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief van
Multiple Voice. De emailadressen worden beheerd door de PR-functionaris die de Nieuwsbrief
periodiek digitaal verstuurt via het programma MailChimp. De emailadressen worden alleen ten
behoeve van het verzenden van de digitale Nieuwsbrief van Multiple Voice gebruikt.
De mailadressen worden alleen opgeslagen in het MailChimp account en zijn verder voor niemand
toegankelijk.

Contracten
Dirigent, instrumentalisten en solisten
Multiple Voice heeft een langlopend contract met haar dirigent. In het contract zijn
persoonsgegevens en rekeningnummers opgenomen.
Met instrumentalisten en solisten wordt een contract getekend voor de duur van het project t.b.v. de
afgesproken diensten. In het contract worden persoonsgegevens en rekeningnummers opgenomen.
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitbetaling van de honoraria.
De penningmeester beheert de gegevens. De gegevens van dirigent, instrumentalisten en
solisten worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
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Datalekken
(Vermoeden van) datalekken dienen gemeld te worden bij het bestuur, bij voorkeur bij de secretaris.
Zie voor namen: www.multiplevoice.nl/bestuur-en-commissies.
Bij een (vermoedelijk) datalek is de secretaris verantwoordelijk voor het beoordelen van de situatie
en het zo nodig binnen 72 uur doorgeven van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst
De persoonsgegevens van bestuursleden zijn bekend bij de Kamer van Koophandel en de KCZB.
De persoonsgegevens van de Leden van Multiple Voice worden niet door derden gebruikt.
Het is niet nodig om met externe partijen een verwerkersovereenkomst op te stellen.

Verantwoordelijkheid
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, aanpassen en naleven van het privacybeleid en
de bijbehorende privacyverklaring op de website.
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