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De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
Voor de SKB, de verwerkingsverantwoordelijke is de secretaris. De gegevens van de huidige
secretaris zijn:
Naam:
Adres:

Jeroen Schuijt
Ploeg 10
5281EL Boxtel
Emailadres: info@stichtingkerkconcertenboxtel.nl
Doelgroepen
De persoonsgegevens van de volgende doelgroepen worden verwerkt:
1. sponsors, donateurs en ‘vrienden van de SKB’;
2. de leden van het comité van aanbeveling;
3. de bestuursleden;
4. de concerterende musici.
Doel van de verwerking
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen voor
correspondentiedoeleinden.
Opgeslagen persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt:
• Aanhef
• Voorletters en/of voornaam
• Achternaam
• Adres
• Email adres
• Telefoonnummer (vast en/of mobielnummer)
In geval van sponsors, donateurs en ‘vrienden van de SKB’ wordt ook opgeslagen of
iemand sponsor, donateur of vriend is.
Voor de concerterende musici wordt ook IBAN nummer opgeslagen ten behoeve van de
uitbetaling.
Indien verloning noodzakelijk is voor een concerterend musicus wordt ook geregistreerd:
• BSN nummer
• Kopie van identiteitsbewijs
Ontvangers van persoonsgegevens
De SKB deelt uitsluitend persoonsgegevens met het account bureau van wie SKB diensten
afneemt in geval verloning noodzakelijk is.
Niet van toepassing aangezien de SKB de persoonsgegevens intern administreert en deze
blijven te allen tijde in eigen beheer van de SKB.
Het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie
Niet van toepassing aangezien de SKB de persoonsgegevens niet buiten het bestuur van de
SKB deelt.
De termijn waarbinnen persoonsgegevens moeten worden gewist
In principe blijven de persoonsgegevens om historische reden bewaard in de administratie
van de SKB tenzij een betrokkenen verzoekt om verwijdering van persoonsgegevens uit de
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administratie van de SKB. Uiterlijk veertien dagen na ontvangst van dit verzoek, dient de
SKB de persoonsgegevens te hebben verwijderd uit de administratie van de SKB.
De beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de opgeslagen persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een Excel bestand welke is opgeslagen in de
OneDrive omgeving van de SKB.
Deze OneDrive omgeving is uitsluitend toegankelijk middels een gebruikersnaam en
wachtwoord. Deze gebruikersnaam en wachtwoord zijn uitsluitend bekend bij alle
bestuursleden.
Het Excel bestand met persoonsgegevens is daarnaast beveiligd met een eigen wachtwoord
welke uitsluitend bekend is bij:
• Penningmeester
• Secretaris
• Maximaal 1 ander bestuurslid.
Indien een bestuurslid persoonsgegevens nodig heeft en dit bestuurslid heeft geen toegang
tot het Excel bestand, dan zal de secretaris tijdelijk dit bestand met het betreffende
bestuurslid delen. De secretaris zal er op toezien dan na het gebruik van de
persoonsgegevens het betreffende bestuurslid de persoonsgegevens van zijn/haar computer
zal verwijderen.
Indien om bepaalde redenen een bestuurslid een papieren afdruk maakt van het register, is
dit toegestaan mits het bestuurslid de papieren afdruk na gebruik vernietigd (verknippen
maar bij voorkeur via een papierversnipperaar).
De computers in gebruik bij de bestuursleden zijn beveiligd door up-to-date
antivirussoftware.
Via de website www.stichtingkerkconcertenboxtel.nl worden geen persoonsgegevens
gedeeld met derden. Uitsluitend via een contactformulier op de website worden van nieuwe
sponsors, donateurs en ‘vrienden van de SKB’ de persoonsgegevens als e-mail
doorgestuurd aan het bestuur. Op de website zelf (dus bij de hosting partner) worden GEEN
persoonsgegevens opgeslagen.
Persoonsgegevens welke middels email worden uitgewisseld tussen SKB en betrokkenen
vallen buiten de scope van dit document. Wel zal de verwerkingsverantwoordelijke van de
SKB (secretaris) regelmatig de bestuursleden wijzen op de noodzaak van zorgvuldig
handelen in deze.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting in vergadering bijeen op 4 september
2018.

Kees van Houten
Voorzitter

Jeroen Schuijt
Secretaris
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