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De vereniging The S(w)inging Company, verder genaamd TSC, gevestigd te Zoetermeer, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

www.theswingingcompany.nl, postadres Molenaarsgraafstraat 10, 2729 CX Zoetermeer, telefoon 

079-3314341 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 

- E-mailadres 

- Geslacht, geboortedatum 

- Stemsoort 

- Betaalgegevens incl. IBAN 

- Foto- en video-opnamen van optredens en repetities van TSC 

- Aanwezigheid bij repetities en optredens 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

TSC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Uitvoeren van een overeenkomst (het lidmaatschap) 

- Verzenden van onze nieuwsbrief (Company News) en andere relevante mededelingen 

- Je te kunnen schrijven, bellen of e-mailen. 

- Promotie van het koor. 

Bij niet-vertrekken van de eerder genoemde persoonsgegevens of het niet willen ontvangen van 

nieuwsbrieven is het lidmaatschap van TSC niet mogelijk bij gebrek aan communicatiemogelijkheden. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

TSC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 

je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 

(categorieën) van persoonsgegevens: 

- Gegevens voor het lidmaatschap tot circa 2 jaar na einde lidmaatschap; 

- Ledenlijsten (met slechts beperkte NAW-gegevens) zonder termijn t.b.v. reünies, 

uitnodigingen voor speciale activiteiten etc. zolang relevant. 

- Betalingsgegevens circa 7 jaar na einde boekjaar op grond van wettelijke voorschriften; 

- Gegevens m.b.t. repetities en optredens maximaal 1 jaar; 

- Foto- en video-opnamen voor publicitaire doeleinden circa 10 jaar. 
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Delen van persoonsgegevens binnen het koor en met derden 

- TSC verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.  

- Op de website van TSC, op sociale media en in de pers worden foto’s en/of video’s geplaatst 

van optredens. Op deze foto’s kunnen ook oud-leden voorkomen. Indien je hier bezwaar 

tegen hebt, neem dan contact op met het bestuur van TSC.  

- Bij concerten worden programmaboekjes uitgegeven die foto’s en namen van leden van TSC 

bevatten. 

- Via een besloten deel van de website van TSC wordt een actuele ledenlijst van TSC 

beschikbaar gesteld aan alle leden. Deze lijst bevat NAW-gegevens en geboortedatum  

- Bij mailingen worden de e-mailadressen opgenomen in het BCC-veld. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast 

heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 

te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TSC en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdracht of intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw 

persoonsgegevens sturen naar tsc@ziggo.nl. 

TSC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

TSC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met het bestuur van TSC of via tsc@ziggo.nl . 
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