Algemene
Verordening
Gegevensbescherming
AVG-privacy beleid - publiek
Met het bestellen van kaartjes en het verstrekken van gegevens daartoe, als mede met het
bezoeken van optredens (en andere bijeenkomsten) van en/of met Smartofore, stemmen
bezoekers impliciet in met onderstaand AVG-privacy beleid van Smartofore.
Net als iedere vereniging verzamelt, bewaart en bewerkt Smartofore (persoonlijke) gegevens
van haar leden alsmede van haar publiek.
De gegevens die Smartofore verzamelt, bewerkt en vernietigt, betreffen ten aanzien
van publiek:
Basis-gegevens (als gevolg van het bestellen van kaartjes via de website):
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Aantal bestelde
kaartjes;
Aanvullende (financiële) gegevens voor betaling van de kaartjes:
Bankrekeningnummer(s), Betalingsverkeer met de bankrekening van Smartofore;
Audio & beeld-gegevens:
Foto’s, audio- & video-registraties van (het publiek tijdens) optredens, bijeenkomsten, etc.
De basis-gegevens heeft Smartofore nodig voor de bereikbaarheid van het publiek om dat te
informeren over de voorstelling waarvoor kaartjes besteld zijn. Deze gegevens worden
tijdelijk opgeslagen bij de penningmeester en de webmaster; dit gebeurt zowel op papier als
digitaal.
Smartofore zal betreffende gegevens niet beschikbaar stellen aan derden en vernietigen na
gebruik ten behoeve van de voorstelling waarvoor kaartjes besteld zijn.
De aanvullende (financiële) gegevens zijn nodig voor de financiële administratie –
afhandeling van de verkoop van kaartjes – alsmede de jaarlijkse financiële verantwoording.
Ten behoeve van deze verantwoording stelt de penningmeester jaarlijks de betreffende
gegevens ter beschikking aan de controlerende kascommissie die bestaat uit twee leden van
Smartofore.
Audio en beeld gegevens worden via de beveiligde ledenpagina op de website – tijdelijk –
beschikbaar gesteld aan de leden. Selecties uit dit materiaal kan en mag Smartofore – al dan
niet bewerkt – aanwenden voor communicatie-/PR-uitingen van Smartofore, zoals in folders,
persberichten, op sociale media (facebook, twitter, etc.) en uiteraard ook op of via de eigen
website van Smartofore www.smartofore.nl.
Als er tijdens optredens foto´s en of video opnames gemaakt worden, kan het publiek zich
niet beroepen op het portretrecht indien deze gepubliceerd worden als promotie van
Smartofore.
Tevens kan het door derden en eigen mensen maken van foto’s en dit plaatsen op de eigen
website en/of sociale media (of die van het koor) niet gezien worden als een inbreuk op de
privacy.
Dit hoort bij het deelnemen aan en/of bijwonen van een openbaar optredend koor.

E-mail berichten uitsluitend gericht aan een individueel persoon / e-mailadres, zullen en
kunnen verzonden worden met de e-mailadressen in het “Aan”- of in het “CC”-veld.
Zodra een e-mail verzonden wordt aan meerdere personen (die niet tot één groep behoren),
dan zullen de e-mail adressen van de geadresseerden in het “BCC”-veld geplaatst worden.
Deze regel geldt uiteraard voor berichten die verstuurd worden door Smartofore, i.c. het
bestuur of één van de bestuursleden.
Ook wanneer leden e-mails verzenden (of beantwoorden) dienen zij deze regel in acht te
nemen.
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