Privacyverklaring Karnavals Vereniging De Pompers
Contactgegevens
Postadres: Eem 3, 5711 LH Someren
E-mail: secretariaat@cvdepomperssomeren.nl
Internet: www.cvdepomperssomeren.nl
Sociale media: Facebookpagina Carnavalsvereniging de Pompers Someren
De secretaris van de vereniging en de penningmeester zijn verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van C.V. de Pompers
Someren.
Het secretariaat is te bereiken via email: secretariaat@cvdepomperssomeren.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
-

Voorletters, voornaam en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats):
Telefoonnummer
E-mailadres
Datum inschrijving
Foto’s van verenigingsactiviteiten en personen t.b.v. publicatie op website,
Facebookpagina en Carnavalskrant

M.b.t. foto’s zal aan deelnemers aan/bezoekers van activiteiten geen
afzonderlijke toestemming gevraagd worden; dit gebeurt wel bij aanvang
lidmaatschap. Bij geen bezwaar kunnen foto’s van activiteiten gepubliceerd
worden op onze website, Facebookpagina en in de carnavalskrant. Tussentijds
kan een lid zijn/haar toestemming intrekken. Dit dient dan per email kenbaar
gemaakt te worden bij het secretariaat.
Bij aankondiging van activiteiten zal worden vermeld, dat hierbij foto’s gemaakt
kunnen worden.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag
Persoonsgegevens van leden worden verwerkt voor de volgende doelen:
ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, WhatsAppgroepen commissies, uitnodigingen voor bijeenkomsten, publicaties op website
en Social Media.
C.V. de Pompers verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming van de
betrokkene(n).

De toestemming wordt vrijelijk verleend bij lid-wording, wat tevens omvat de
acceptatie van deze privacyverklaring. Indien een lid jonger is dan 16 jaar, zal
toestemming gevraagd worden aan ouders of verzorgers.

Beheer persoonsgegevens
C.V. de Pompers bewaart uw persoonsgegevens in een beveiligde, digitale
administratie die slechts inzichtelijk is voor het secretariaat en/of de
penningmeester.
Bij mailverkeer aan meerdere geadresseerden, zullen de mailadressen van de
ontvangers enkel voor de afzender zichtbaar zijn (BCC). Uitgezonderd hierop is
mailverkeer binnen het bestuur. (het is bestuursleden niet toegestaan dit
mailverkeer te delen).
Gegevens m.b.t. betalingsverkeer zijn enkel zichtbaar voor de penningmeester.
Wij hebben onze leden persoonlijk, middels een mail laten weten welke gegevens
wij van hen bewaren.
C.V. de Pompers zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan
strikt noodzakelijk of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor
de gegevens zijn verzameld. (maximaal 7 jaar).
Indien u wenst dat uw gegevens bij opzegging verwijderd worden, moet u dit bij
uw opzegging vermelden.
Beveiliging
C.V. de Pompers neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang
en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze
maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.
Mogelijke datalekken dienen binnen 72 uur gemeld te worden bij de voorzitter.
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt
een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt en die inbreuk leidt tot (de kans op)
aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw
persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte
gesteld door de voorzitter van C.V. de Pompers via:
http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl
C.V. de Pompers faciliteert voorzieningen (bescherming tegen Hacken en
virusscan) om ervoor te zorgen dat de beheerder(s) van persoonsgegevens deze
op verantwoorde wijze kunnen bewaren en verwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden
C.V. de Pompers verkoopt/verstrekt uw gegevens niet aan derden.
Indien wij gegevens (bijvoorbeeld t.b.v. drukwerk) overdragen aan derden,
sluiten wij met hen een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. C.V. de Pompers blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te
vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij
bovengenoemd contactadres privacy gerelateerde vragen. Het indienen van een
klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van
persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij
bovengenoemd contactadres privacy gerelateerde vragen te maken. Het is
belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je
wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet
toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
Wijzigingen Privacyverklaring
C.V. de Pompers behoudt het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te
wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, danwel via elektronische weg, worden
gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Aldus opgemaakt te Someren op 21-8-2018.
C.V. de Pompers, Dagelijks bestuur.

