
 

Privacy statement  
 
 

In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 heeft 
Jongerenkoor Jocanto een aantal regels opgesteld ter bescherming van de privacy van al zijn 
leden, bezoekers van de website en overige contacten. In dit privacy statement worden deze 
regels en de bedrijfsvoering van Jongerenkoor Jocanto toegelicht.  
 
 

1. Bij gebruikmaking van de website van Jocanto (www.jocanto.nl) en/of het aangaan 
van contact met deze vereniging, gaat u akkoord met dit privacy statement. 

2. Deze website, www.jocanto.nl, maakt geen gebruik van cookies. 

3. De persoons- en contactgegevens die Jongerenkoor Jocanto verzamelt, aangereikt 
krijgt of in het verleden van contacten en (ex)-leden heeft verkregen, worden 
zorgvuldig bewaard door het bestuur van Jongerenkoor Jocanto en worden niet 
zonder toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit expliciet is aangegeven of 
wanneer dit door de wetgeving bepaald is. 
 

4. Bijzondere persoonsgegevens worden niet door Jongerenkoor Jocanto bewaard. 
 

5. Indien uw persoons- en/of contactgegevens bij Jongerenkoor Jocanto bekend zijn, 
kan Jocanto hiervan gebruik maken om belangrijke informatie te verspreiden 
aangaande activiteiten, evenementen en/of de vereniging in het algemeen. 
 

6. Wanneer u via het contactformulier of de e-mailadressen contact opneemt met 
Jongerenkoor Jocanto, worden uw gegevens op de onder lid 3 beschreven wijze 
bewaard voor vervolgcontact, tenzij u in het contact expliciet heeft aangegeven dit 
niet te willen. 
 

7. Jongerenkoor Jocanto verspreidt regelmatig een ledenlijst met daarop persoons- en 
contactgegevens van leden en naam en adresgegevens van Ereleden en Leden van 
Verdienste van Jocanto onder de personen die op dat moment lid zijn van de 
vereniging, zodat de leden gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen bij het 
organiseren van activiteiten en in geval van calamiteiten. 
 

8. Tijdens evenementen van Jongerenkoor Jocanto of evenementen waar Jongerenkoor 
Jocanto aan mee doet, worden foto’s gemaakt die verspreid worden onder de leden 
en eventueel gebruikt kunnen worden voor representatie- en reclamedoeleinden. 
 

9. Iedereen van wie Jongerenkoor Jocanto gegevens bewaart, heeft te allen tijde het 
recht de eigen gegevens in te zien, te laten wijzingen of verwijderen.  


