
Creapalet – AVG privacy beleid geformuleerd in het kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)1 van kracht per 25 mei 2018 
 

 
Inleiding  m.b.t.  het formuleren van Creapalet  AVG privacy beleid en AVG-hoofdlijnen  

 
Het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is reden voor Creapalet om 
AVG privacy beleid te formuleren. De Verordening heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens die door een persoon 
aan een organisatie worden toevertrouwd opdat deze organisatie kan functioneren. Deze bescherming heeft als kenmerk dat 
de eigenaar van de persoonsgegevens altijd ‘de baas’ van die gegevens is en blijft. Dit betekent het volgende: hij/zij geeft een 
organisatie toestemming om zijn/ haar gegevens te gebruiken die de organisatie nodig heeft om te functioneren. Hij/zij moet 
ten allen tijde weten Wie in de organisatie namens hem de baas is over zijn gegevens. Wanneer hij/zij geen band meer heeft 
met de organisatie moet hij/zij weten dat de organisatie zijn gegevens vernietigt tenzij de organisatie zijn gegevens wil 
behouden voor een ander doel. Voor dit andere doel dient hij/zij ook toestemming te geven. (bij Creapalet is dit bijv. aan de 
orde bij gegevens van oud-cursisten) Ook moet hij/zij weten wat de organisatie doet wanneer zijn gegevens wegraken bij een 
lek of diefstal.  
 

 
Creapalet – AGV privacy beleid 0.1 

 
Artikel 1  
Creapalet heeft privacy beleid geformuleerd en geïmplementeerd op basis van de AVG van kracht per 25 mei 2018 
 
Artikel 2 
Creapalet  gebruikt de persoonsgegevens voor de uitoefening van haar activiteiten op Crea-gebied: de beoefening van 
creatieve activiteiten in en om de ateliers van Creapalet in de garage Notweg aan de Notweg 38 te Amsterdam en voor PR 
doeleinden (dwz tijdens workshops, inloopatelier en aankondigingen nieuwe activiteiten van Creapalet) 
 
Artikel 3 
J. Molier is als Creatief begeleider/eigenaar van Creapalet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke gegevens 
van haar (oud)cursisten en geïnteresseerden volgens de eisen daartoe gesteld in de AVG.  
 
Artikel 4 
Een (oud)cursist/geïnteresseerde verleent schriftelijk toestemming aan Creapalet om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken 
en te beschermen conform de eisen gesteld in de AVG.  
Gebruikt en bewaard worden van iedere (oud)cursist/geïnteresseerde: 

 Naam, voor- en achternaam zoals de cursist/geïnteresseerde, die hij/zij normaliter hanteert (getrouwde of eigen 
naam) 

 Adres 

 Tel nrs 

 Mailadres 

 al dan niet expliciete toestemming voor gebruik foto’s, gemaakt tijdens de crea-activiteiten t.b.v. website en t.b.v. 
externe communicatie van Creapalet (aankondigingen nieuwe workshops en andere crea- activiteiten van Creapalet) 

 
Artikel 5  
Aangezien Creapalet een eenmanszaak is (ZZPer) acht Creapalet het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming 
niet nodig.  
 
Artikel 6 
Persoonsgegevens worden opgeslagen in een excellsheet dat encrypt wordt bewaard.  Die file staat op de Laptop van 
Creapalet, die vervolgens ook is beveiligd met een wachtwoord en reguliere virusbescherming. De laptop is altijd onder 
persoonlijk beheer van J. Molier-Bloot en/of achter slot en grendel op de werkplek. Backups worden gemaakt op een server, 
die alleen toegankelijk is voor J. Molier- Bloot en de IT –adviseur (Rob Gabriel), die een verklaring van geheimhouding heeft 
getekend.  
 

 
 
 

                                                   
1 In dit document wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming dd 25 mei 2018  aangegeven met AVG  



Artikel 7 

 Een  (oud)cursist/geïnteresseerde kan ten allen tijde bij Creapalet zijn/haar persoonsgegevens inzien 

 Een (oud)cursist/geïnteresseerde kan ten allen tijde zijn/haar gegevens wijzigen 

 Een (oud)cursist/geïnteresseerde kan een beperking van zijn/haar gegevens aangeven of alles laten schrappen 
 
Artikel 8 
Creapalet stelt aan niemand  de persoonsgegevens ter beschikking  dan alleen na expliciete toestemming van de 
(oud)cursist/geïnteresseerde en op basis van een overeenkomst gesloten tussen Creapalet  en die derde partij.  

 
Artikel 9 

9.1 In geval van verdwijning van persoonsgegevens (‘persoonsgegevenslekkage’) uit het Creapalet register dan meldt de 

ontdekker dit direct en tegelijktijdig aan J. Molier van Creapalet. Vervolgens informeert Creapalet  de eigenaar van de 

betreffende persoonsgegevens dat zijn/haar gegevens gelekt zijn en dat Creapalet alles in het werk stelt om de lekkage te 

dichten en verdere schade tgv die lekkage te voorkomen  

9.2 Persoonsgegevenslekkage-schade wordt verhaald op de lekkage-veroorzaker.  

9.3 Van een persoonsgegevenslekkage wordt door Creapalet een rapport opgesteld en aan de gedupeerde overhandigd.  

 

Artikel 10 

In geval van een klacht kunt u zich richten tot J. Molier-Bloot via Janine@creapalet.nl of 06 33 617 681 
In het uiterste geval kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), 
tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
 

 

J. Molier-Bloot, creatief begeleider – AGV privacy beleid 0.1 is vastgesteld op 
 
Datum en plaats: Amsterdam, 23 mei 2018 

  

mailto:Janine@creapalet.nl
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Bijlage Persoonlijk PK AVG-document 
 

In het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mei 2018  en op basis daarvan geformuleerd Pauluskoor Amstelveen – 
AVG privacy beleid dd 25 mei 2018 verklaart het PK te handelen conform dit beleid en verleent het PK koorlid zijn toestemming tot het 
gebruik van zijn persoonsgegevens. 
 
 
Het Pauluskoor Amstelveen verklaart de door het PK koorlid ……………………………………………. verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend te 
gebruiken voor Pauluskoor Amstelveen doelstellingen. Bij het aanwenden van die gegevens handelt het PK conform de eisen gesteld in de 
AVG welke zijn uitgewerkt in het PK AVG privacy beleid dd 25 mei 2018.  
 
 
Het PK koorlid ……………………………………………. geeft het PK* om zijn persoonsgegevens te gebruiken voor PK-koordoeleinden zoals hieronder 
aangegeven  
 
*  Dit betekent dat koorleden onderling alleen persoonsgegevens van medekoorleden mogen uitwisselen na een expliciete toestemming.  
 
 
Het PK koorlid ……………………………………………. geeft het PK  toestemming om bij het beëindigen van zijn lidmaatschap zijn persoonsgegevens 
te gebruiken voor PK oud-lid doeleinden

2
.  

 
 
Het PK koorlid geeft zijn toestemming voor de hieronder genoemde persoonsgegevens:  

 Datum begin en einde lidmaatschap 

 Naam, voor- en achternaam en van getrouwde vrouwen zowel naam van hun partner als hun meisjesnaam 

 Geboortedatum 

 Adres 

 Tel nrs 

 Mail-adres 

 Zangstem en zangstem-rapporten 

 bankrekeningnummer 

 Koor-foto’s t.b.v. externe communicatie van het koor 
Bijzondere persoonsgegevens zijn aan de orde in geval van  

 bestuurslid: kopie paspoort  

 contributie-betalingsproblemen: financiële gegevens  
 

Het PK koorlid verklaart kennis te hebben genomen van het Pauluskoor Amstelveen – AVG privacy beleid dd 25 mei 2018 
 

Het Pauluskoor Amstelveen gebruikt persoonsgegevens om leden: 

 te informeren over allerlei verenigings-organisatorische zaken m.b.t. de repetities en de uitvoeringen 

 naleving van koorverplichtingen te vorderen 
  

 
 
 
Pauluskoor Amstelveen koorlid, naam  
 
 
………………………………… 
 

Namens bestuur Pauluskoor Amstelveen, naam  
 
 
………………………………… 
 

Handtekening:  
 
………………………………… 
 
 
 
 

Handtekening:   
 
………………………………… 
 
 

Datum:   Datum:   
Plaats:  Amstelveen  

 
 

Plaats:  Amstelveen  
 

 
 

                                                   
2 Zoals informatie over concerten en andere PK-evenementen.  

 


