Privacyverklaring
Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de gegevens die wij als bestuur van de vereniging Tango
Orkest Amsterdam (hierna te noemen TOA) verzamelen, voor welk doel we deze gegevens
verzamelen en gebruiken en hoe de gegevens worden opgeslagen. We respecteren uw privacy en
verwerken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en in
overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Alle leden van TOA onderschrijven deze
privacyverklaring.
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2. Persoonsgegevens t.b.v. interne en externe communicatie
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3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens van de leden worden uitsluitend verstrekt aan
- de leden onderling en de dirigent (ledenlijst)
- subsidiegever (AFK) (namen)
- incidenteel opdrachtgever van een optreden (namen)
De persoonsgegevens van externe contacten (naam plus email-adres) worden niet buiten de
vereniging bekend gemaakt

4. Beveiliging
De gebruikte computers en provider (Hostnet) zijn beveiligd met wachtwoorden

5. Rechten
Te allen tijde kunt u de van u opgeslagen persoonsgegevens opvragen, rectificeren, laten
verwijderen, of een klacht indienen bij een van de bestuursleden. Deze zal, indien mogelijk, binnen
14 dagen reageren.

