Carnavalsvereniging

“De Dijkvelders”
Privacy beleid

Carnavalsvereniging de Dijkvelders verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en
transparant informeren.
Privacystatement
In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door CV de Dijkvelders. Het privacystatement is terug te vinden op www.dijkvelders.nl/privacy.
(aspirant) Lidmaatschapsregistratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt via het inschrijfformulier. Nadat u dit ingevuld heeft, levert u dit in bij secretaris /
bestuur van de vereniging. Zij dragen ervoor zorg dat het formulier bij de ledenadministratie terecht komt. Het bestuur
(gegevensbeheerder) heeft enkel inzicht in deze gegevens. Het inschrijfformulier wordt in een archief bewaard tot
waar alleen de gegevensbeheerders toegang hebben.
Dansgarde registratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt via het inschrijfformulier. Nadat u dit ingevuld heeft, levert u dit in bij secretaris /
bestuur van de vereniging. Zij dragen ervoor zorg dat het formulier bij de ledenadministratie terecht komt. Het bestuur
(gegevensbeheerder) heeft enkel inzicht in deze gegevens. Het inschrijfformulier wordt in een archief bewaard tot
waar alleen de gegevensbeheerders toegang hebben.
Donateur registratie
De donateurs registratie verloopt via het inschrijfformulier. Nadat u dit ingevuld heeft, levert u dit in bij secretaris /
bestuur van de vereniging. Zij dragen ervoor zorg dat het formulier bij de ledenadministratie terecht komt. Het bestuur
(gegevensbeheerder) heeft enkel inzicht in deze gegevens. Het inschrijfformulier wordt in een archief bewaard tot
waar alleen de gegevensbeheerders toegang hebben.
Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren worden leden, aspirantleden en donateurs verzocht de contributie,
donateurskosten per bankovermaking te betalen. De penningmeester van CV de Dijkvelders verwerkt de financiële
gegevens, de gegevensbeheerder heeft inzicht in de financiële gegevens.
Contactlijsten
Iedere werkgroep / commissie heeft de beschikking over een lijst met namen, adresgegevens, E-mailadressen en
telefoonnummers van leden en aspirantleden, die door de gegevensbeheerder wordt verwerkt. De contactlijsten worden
na afloop van een seizoen vernietigd en bij aanvang van een nieuw seizoen opnieuw verstrekt inclusief de mutaties.
Online media / Beeldmateriaal
CV de Dijkvelders heeft een eigen website, www.dijkvelders.nl en een eigen facebookpagina “CV de Dijkvelders”.
Op zowel de website als de facebookpagina worden regelmatig foto’s en video’s gedeeld van diverse activiteiten.
CV de Dijkvelders maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van de
carnavalsverenigingen, activiteiten en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming
gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid / donateur. Toestemming is altijd in te trekken. Op
social media / website zullen naast voor- en achternaam tbv. (ex)prinsenteams, dansgardeleden, organigram, geen
persoonsgegevens worden gepubliceerd, .

Communicatie
Het privacy beleid van CV de Dijkvelders is terug te vinden via www.dijkvelders.nl en op te vragen via het
secretariaat op secretariaat@dijkvelders.nl
WhatsApp
Wij maken gebruik van meerdere WhatsAppgroepen. Het is gebleken dat dit voor de werkgroepen,
commissies en bestuur het best werkende communicatiemiddel is. Bij aanvang van het nieuwe seizoen
ontvangt u van de contactpersoon van de werkgroep/commissie een link om uzelf toe te voegen tot de
betreffende WhatsAppgroep.
Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit bij het bestuur gemeld. Na melding van een
datalek heeft CV de Dijkvelders een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met
hun persoonsgegevens is gebeurd.
Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert CV de
Dijkvelders binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat
(secretariaat@dijkvelders.nl). Dit verzoek wordt door het bestuur in behandeling genomen.
Delen data aan derden
Alleen de hoognodige info wordt gedeeld met derden voor financiële afwerking en subsidie verstrekking.

Bij uitschrijven van het lid van CV de Dijkvelders worden alle persoonsgegevens verwijderd.

