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Privacyverklaring Praise & WorshipChoir Everlasting
In de privacyverklaring van Praise & WorshipChoir Everlasting (Everlasting) wordt
omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die verzameld worden
via www.everlastingdordrecht.nl.
Praise & WorshipChoir Everlasting
Everlasting is een christelijk koor en bestaat uit een groep vocalisten en musici uit Dordrecht
en omgeving die God willen aanbidden met muziek en zang. Met een divers repertoire willen
we aan de ene kant de mensen meenemen in aanbidding en aan de andere kant hen aan
het denken zetten.
Doel gegevens
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Everlasting welke
hieronder worden toegelicht.
-

Contact opnemen
Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Everlasting via de
website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens
zoals je naam en e-mailadres zodat we je vraag vervolgens kunnen beantwoorden.

-

Google Search Console
De website van Everlasting verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren.
Dit gebeurt met Google Search Console. Hiermee kunnen we het zoekverkeer en de
prestaties van de site meten, problemen oplossen en de zichtbaarheid van de
website optimaliseren. De gegevens die verzameld worden zijn anoniem en zijn dus
niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals hoe
vaak er doorgeklikt wordt naar de site en welke pagina’s er bekeken worden.

-

Social media
Op www.everlastingdordrecht.nl zijn knoppen opgenomen om naar social media van
Everlasting door te kunnen klikken. Denk aan Facebook en YouTube. Wanneer je
deze knoppen gebruikt, worden er door middel van codes die van deze social media
afkomstig zijn, cookies geplaatst. Dit zijn minibestanden die op je computer worden
geplaatst om technische informatie te kunnen verzamelen over je websitebezoek.
Everlasting heeft daar zelf geen invloed op.

Ontvangers
De gegevens die Everlasting ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
-

Google
De e-mail van Everlasting is ondergebracht bij Google. Als jij contact opneemt via het
formulier op de website of via de e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen
in het datacenter netwerk van Google.

-

Vimexx
De website en back-ups van de website worden gehost bij Vimexx. Gegevens die jij
achterlaat op de website van Everlasting zijn op de servers van Vimexx opgeslagen.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Everlasting, maar nooit langer dan
nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling
jouw gegevens langer moeten bewaren.
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-

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Everlasting via e-mail, dan worden de
gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen
op de mailserver. Die e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

-

Google Search Console
De gegevens die Google Search Console op de website verzameld zijn anoniem, dus
niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden zestien
maanden bewaard binnen Google Search Console.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Everlasting of door eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een
wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een
wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens
wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit
betekent dat jouw verbinding met de website van Everlasting privé is. Het SSL certificaat
zorgt voor een beveiligde laag tussen de server van onze website en de internet browser van
jou als bezoeker waardoor de gegevens beveiligd worden. Je herkent deze beveiliging aan
‘https’ in de url.
Jouw rechten
Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je
persoonsgegevens op de manier die de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ voorschrijft.
Wil je een overzicht van je gegevens of heb je vragen over het wijzingen of verwijderen
ervan? Stuur dan een e-mail naar info.everlastingdordrecht@gmail.com.
Plichten
Everlasting verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk
een niet commercieel belang. Everlasting heeft een immaterieel doel dat
levensbeschouwelijk van aard is. We bieden onze diensten aan via de website en via e-mail.
Denk hierbij aan concerten en het meewerken aan kerkdiensten. Jouw persoonlijke
gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten van Everlasting. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om
contact met je op te kunnen nemen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd,
kan Everlasting de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Everlasting met anderen dan de
hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden
gevraagd.
Contact
Heb je vragen of opmerken naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan contact
op met het bestuur van Everlasting door een e-mail te sturen naar
info.everlastingdordrecht@gmail.com.
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