Voorwaarden projectzangers
Begrippenlijst
▪

KCZB (Koninklijke Christelijke Zangersbond)
Een vereniging van koren die zich richt op dienstverlening aan aangesloten koren; eigenaar en
beheerder van de Zangersbank.

▪

Zangersbank
Een database met (project-)zangers die zich ingeschreven hebben met het doel geïnformeerd te
worden over projecten/concerten waarvan de organisatoren op zoek zijn naar projectzangers.

▪

Projectzanger
Een zanger (m/v) die projectmatig wil zingen.

▪

(Project-)koor
Een koor, wel of niet lid van de KCZB, dat projectzangers zoekt voor een bepaald project/concert.

Algemene bepalingen
1. De inschrijving staat open voor (koor-)zangers die projectmatig willen meezingen met projecten of
concerten van koren.
2. Alleen natuurlijke personen kunnen zich inschrijven in de Zangersbank, geen koren, verenigingen
of stichtingen.
3. De inschrijving is actief als alle gevraagde gegevens zijn ingevuld en geaccordeerd.
4. De inschrijving moet volledig en actueel zijn en naar waarheid zijn ingevuld.
5. De projectzanger is zelf verantwoordelijk voor het correct houden van de gegevens. Hij/zij kan
deze zelf aanpassen door in te loggen in de Zangersbank op de KCZB website. De inschrijving
blijft van kracht totdat de projectzanger zich zelf uitschrijft met de knop ‘uitschrijving’; de
gegevens worden dan gewist.
6. Bij gebleken misdraging behoudt de KCZB zich het recht voor de projectzanger uit het bestand te
verwijderen.
7. De projectzanger zal via de KCZB een uitnodiging per e-mail ontvangen voor een
project/projecten in de door hem/haar aangevinkte provincie(s). De KCZB is niet verantwoordelijk
voor onjuistheden in deze door (project-) koren aangeboden e-mailberichten.
8. De KCZB verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse
privacywetgeving (AVG).
9. De KCZB gebruikt de persoonsgegevens voor het doelgericht toezenden van e-mailberichten
afkomstig van (project-) koren die op zoek zijn naar projectleden.
10. Het is aan de geadresseerde projectzangers om naar het koor toe te reageren en daarmee
zijn/haar e-mailadres bekend te maken bij het (project-)koor.
11. Deze voorwaarden kunnen eenzijdig gewijzigd worden door de KCZB, bijvoorbeeld als veranderde
wetten of regels daartoe verplichten.
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