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Privacy statement Jeug-Karneval der Mirlitophile Vallekeberg

PRIVACYVERKLARING ADMINISTRATIE VAN
PERSOONSGEGEVENS (IN OVEREENSTEMMING MET DE AVG)

AANGAANDE LEDEN, SPONSOREN EN ANDERE STAKEHOLDERS VAN DE JEUGKARNEVAL DER MIRLITOPHILE VALLEKEBERG

Jeug-Karneval der Mirlitophile Vallekeberg hecht veel waarde aan de bescherming van de
persoonsgegevens van haar leden, sponsoren, leveranciers en andere belangrijke stakeholders van
de Jeug-Karneval. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe
wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeug-Karneval der Mirlitophile Vallekeberg houdt zich
in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:






De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Jeug-Karneval der Mirlitophile verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:
-

Leden administratie: om leden in te schrijven/ lidmaatschap en opgave verzekering;
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen aangaande activiteiten binnen de JeugKarneval Vallekeberg;
Overig contact met leveranciers, leden, sponsoren, etc. aangaande activiteiten en afspraken
binnen de Jeug-Karneval Vallekeberg.
Financiële administratie

Voor de bovenstaande doelstellingen verwerken wij in elk geval de volgende persoonsgegevens:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres;
Adres;
Geboortedatum (indien dit de inschrijving van een lid betreft)
Voor de financiële administratie/ verrichten betalingen; IBAN
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Jeug-Karneval der Mirlitophile Vallekeberg verwerkt geen bijzondere gegevens oc.q. gegevens met
een hoog risico.
Doorgifte aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt worden uitsluitend aan derde partijen verstrekt indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met externe partijen die
persoonsgegevens verwerken gaan wij te allen tijde een verwerkersovereenkomst aan. Met deze
partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
Wij geven nooit zonder enige reden persoonsgegevens door aan andere partijen (ook niet aan partijen
waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten).
MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
BEWAARTERMIJN
Jeug-Karneval der Mirlitophile Vallekeberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;





De personen (bestuursleden) die namens de Jeug-Karneval Vallekeberg van uw gegevens
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze e-mail en PC’s;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht ons te vragen om de eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van de persoonsgegevens of om het
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht te vragen om uw persoonsgegevens te wissen
of het gebruik van de persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het
verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van de eigen persoonsgegevens of overdracht van die
gegevens aan een ander. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken
van je persoonsgegevens kunt je uiteraard contact met ons opnemen.

Heeft u nog vragen? Mail dan gerust naar info@jeugkarnevalvallekeberg.nl
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