Artikel 26 De ledenadministratie
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder lid onderscheidenlijk leden verstaan:
a. gewone leden;
b. de (waarnemend of vervangend) dirigent;
c. de (concert)-pianist)
d. de repetitor.
2. De persoonsgegevens die door de vereniging in de ledenadministratie worden verwerkt zijn:
naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, (pas)foto en de datum waarop
het lidmaatschap is aangevangen.
3. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door de vereniging indien het betreffende lid
daar zijn ondubbelzinnige toestemming voor heeft gegeven.
4. Een lid heeft het recht om inzage, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens te
verlangen bij de redactiecommissie.
5. De in het tweede lid genoemde persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor zover dit
noodzakelijk en gerechtvaardigd is voor:
a. het bijhouden van de ledenadministratie;
b. het verschaffen van inlichtingen over de ledenadministratie aan de algemene
vergadering;
c. het bijhouden van het Smoelenboek;
d. het samenstellen, het voeren van de redactie en het verzenden van de Fermate;
e. het verzenden van de vergaderstukken voor algemene vergaderingen, vergaderingen van
het algemeen- en dagelijks bestuur en vergaderingen van commissies;
f. het doen van mededelingen door of namens het algemeen bestuur aan de leden;
g. de deelname aan concerten, koorreizen , activiteiten georganiseerd door de commissie
interne zaken en andere evenementen die onder verantwoordelijkheid van het
algemeen bestuur worden georganiseerd;
h. het innen van contributie door de penningmeester;
i. het aanvragen van subsidie door het algemeen bestuur.
Artikel 27 De vriendenadministratie
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Vriend van Gruno tevens verstaan:
a. leden van verdienste die geen lid meer zijn van de vereniging;
b. ereleden;
c. bijzondere leden.
2. De persoonsgegevens die door de vereniging in de vriendenadministratie worden verwerkt
zijn: naam, adres,telefoonnummer, e-mailadres en de datum waarop het
vriendenlidmaatschap is aangevangen.
3. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door de vereniging indien de betreffende
Vriend van Gruno daar zijn ondubbelzinnige toestemming voor heeft gegeven.
4. Een Vriend van Gruno heeft het recht om inzage, correctie of verwijdering van zijn
persoonsgegevens te verlangen bij de redactiecommissie.
5. De persoonsgegevens van de Vrienden van Gruno mogen worden verwerkt voor zover dit
noodzakelijk en gerechtvaardigd is voor:
a. het bijhouden van de vriendenadministratie;
b. het verschaffen van inlichtingen over de vriendenadministratie aan de algemene
vergadering;
c. het samenstellen, het voeren van de redactie en het verzenden van de Fermate;
d. de deelname aan de Vriendendag, koorreizen, activiteiten georganiseerd door de
commissie interne zaken en andere evenementen die onder verantwoordelijkheid van
het algemeen bestuur worden georganiseerd;
e. het innen van de verschuldigde bijdrage door de penningmeester (indien van
toepassing).

