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Deze tekst kan op de website van BALK geplaatst worden, als hij akkoord is bevonden door het BALKbestuur. In 
de eerstkomende Nieuwsbrief kan er naar verwezen worden.  
 
Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van kracht 
 
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. 
Deze Europese Verordening stelt strenge eisen aan de verwerking van gegevens van personen. BALK heeft de 
noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen 
met de voorwaarden van de AVG.  
 
Gegevensbescherming 
Neem je met BALK contact op, dan slaan we de door jou opgegeven naam en het door jou gebruikte e-
mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:  
o om je aan te melden voor een festival, een training, of een vergelijkbare activiteit van BALK. 
o voor ontvangst van de BALK-Nieuwsbrief. 
o als je een vraag stelt aan BALK over bijvoorbeeld een organisatorische of juridische kwestie. 

 
Deze gegevens gebruikt BALK alleen voor bovengenoemd specifiek doel, zoals informatie-toezending over een 
festival, of beantwoording van een vraag aan het BALK-secretariaat. Na 3 jaar verwijdert BALK deze gegevens 
uit haar (digitale en papieren) administratie. 
Heb je je aangemeld voor de Nieuwsbrief, dan sturen we je die toe zolang je je niet afmeldt. BALK maakt deze 
persoonsgegevens niet openbaar en stuurt ze ook niet door aan derden.  
 
Maak je mailadres persoonsneutraal! 
BALK wil zoveel mogelijk gebruik (gaan) maken van neutrale gegevens over koren, die niet herleidbaar zijn tot 
individuen. We raden koren/groepen aan om voor contact tussen koor/groep en BALK een neutraal emailadres 
aan te maken, Bijvoorbeeld info@naamkoor.nl. Maar dat is niet verplicht.  
 
Diensten aan/van derden 
Wanneer BALK diensten van derden afneemt, komen deze gegevens in handen van derden. Om de 
bescherming dan zo optimaal mogelijk te houden sluit BALK met deze partijen een ‘verwerkersovereenkomst’. 
Daarin verklaart de derde partij de privacy-regels van de AVG in acht te nemen. Deze procedure is in 
overeenstemming  met de AVG-voorwaarden.  
 
Voor de jaarlijkse afdracht van licentiegelden aan BUMA zal BALK uitsluitend het aantal leden van een 
koor/groep op de jaarlijkse peildatum doorgeven, dus niet de NAW-gegevens van aangesloten individuele 
leden. 
 
Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens 
Je hebt altijd recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Richt je daarvoor tot 
administratie@balknet.nl. Schrijf je je uit voor de Nieuwsbrief, dan verwijdert BALK je gegevens uit die 
database. De wijze van uitschrijven vind je op elke afzonderlijke Nieuwsbrief.  
Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op die website vind je ook informatie over de AVG en wat jij als 
koor/groep zelf moet doen om de persoonsgegevens van de leden van jouw koor/groep veilig te gebruiken.  
Je kunt ook de website  www.koornetwerk.nl  bezoeken voor informatie specifiek voor koren.  
 
Social media buttons 
BALK wil berichten gemakkelijk delen, en gebruikt daarvoor bij digital communicatie social media buttons. De 
meeste social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacy 
verklaringen van deze social media kanalen kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen. 
BALK gebruikt de volgende social media: Facebook en Twitter.  
 


