Privacyprotocol Carnavalsvereniging de Spekscheeters
Inleiding
Met ingang van 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen verwerken. De organisaties
moeten zich aan de regels van deze nieuwe verordening houden. In dit document verstrekken
wij als carnavalsvereniging De Spekscheeters (hierna afgekort als cv De Spekscheeters) informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en zullen daarom zorgvuldig omgaan met
persoonsgegevens. Cv De Spekscheeters zal de AVG naleven en toezien op naleving van deze
Wet- en Regelgeving en zich houden aan de regels en principes volgens dit protocol.
Verwerking van persoonsgegevens
Cv De Spekscheeters verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar (actieve) leden, galamedewerkers, dansmariekes, oud prinsen en secretarissen, Spekzwoerdjes, Spekhesten, buurtverenigingen en sponsoren.
Voor deze groepen verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
•
Voornaam/en of Voorletter(s);
•
Tussenvoegsel en achternaam;
•
Adres, postcode en woonplaats;
•
Emailadres (geldt niet voor leden);
•
Bankrekeningnummer (alleen voor leden met automatisch incasso);
•
Digitale advertentie en logo (alleen van sponsoren)
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
•
Jaarlijks(e benadering) lidmaatschap van cv De Spekscheeters (1);
•
Jaarlijkse benadering van sponsoren;
•
Het coördineren en organiseren van activiteiten;
•
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
(1): Jaarlijks worden mensen, welke geen automatisch lid zijn van cv De Spekscheeters,
benaderd om wederom een jaar lid te worden van de vereniging. Een aantal actieve leden van
de vereniging gaan hiervoor in hun eigen wijk/buurt rond. Hiervoor krijgen zij een lijst met
vermelding van de NAW-gegevens van mensen die één van de twee voorafgaande jaren lid
waren van de vereniging. Deze mensen worden benaderd om lid te worden. Deze originele
lijsten worden nadien weer ingeleverd bij de coördinator van de ledenwerving.
Bewaartermijn gegevens
Cv De Spekscheeters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt.
De persoonsgegevens van leden die in het kader van de ledenadministratie zijn verzameld en
verkregen, worden door cv De Spekscheeters twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap
verwijderd.
De financiële administratie bewaart persoonsgegevens in ieder geval 7 jaar (wettelijke
bewaartermijn)
Persoonsgegevens van een zustervereniging worden continu geactualiseerd, bijvoorbeeld bij

wijziging van het secretariaat van deze vereniging. Hierbij worden de oude gegevens direct
verwijderd als de wijzigingen zijn doorgegeven.
Beveiliging van persoonsgegevens
Cv De Spekscheeters zal er alles aan doen om de persoonsgegevens van haar leden en
ex-leden op zorgvuldige wijze te beschermen en te beveiligen.
•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
		

Alle personen die namens cv De Spekscheeters van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
De “ledenwervers” zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de
persoonsgegevens.
Alle personen die werken met persoonsgegevens gebruiken computers met
virusscanners.
De ledenadministratie wordt door de penningmeester beheerd op een laptop die
alleen hiervoor wordt gebruikt.
Uit de database worden geen gegevens gekopieerd en verstrekt aan derden.
Het secretariaat beheert de correspondentie (mail)adressen van de actieve leden
en zusterverenigingen.
De sponsorcommissie beheert de bedrijfsgegevens en correspondentie
(mail)adressen van de sponsoren.

Evenementen
De doelstelling van cv De Spekscheeters is het organiseren van verschillende carnavalsactiviteiten voor de gemeenschap, welke veelal ook vrij toegankelijk zijn.
Onze hoffotografen maken tijdens deze evenementen foto’s en filmopnamen, waarbij
zowel leden van cv De Spekscheeters als bezoekers worden vastgelegd.
Deze foto’s worden gebruikt ter verslaglegging van de verschillende activiteiten die
cv De Spekscheeters organiseren, maar ook activiteiten die cv De Spekscheeters bezoeken.
Ter verslaglegging van deze activiteiten worden foto’s en filmmateriaal geplaatst op de
website, maar ook gedeeld via de mediakanalen Facebook en Twitter. Daarnaast worden foto’s
gebruikt voor een fotoboek en/of carnavalskrant.
Cv De Spekscheeters draagt er zorg voor dat aanstootgevend foto- en filmmateriaal niet wordt
gepubliceerd op de sociale mediakanalen, website en carnavalskrant/fotoboek.
Tijdens evenementen, georganiseerd door cv De Spekscheeters, worden bezoekers geïnformeerd dat er foto’s en filmopnamen kunnen worden gemaakt. Tijdens de openbare activiteiten kunnen ook foto’s worden gemaakt door derden, dan de hoffotografen van cv DeSpekscheeters.
Foto’s op de website
Op de website zijn foto’s te zien van de georganiseerde activiteiten, maar ook van de bezoeken
van activiteiten van derden. Deze foto’s zijn openbaar en toegankelijk voor iedere bezoeker
van de website. De geplaatste foto’s zijn alleen gemaakt door de hoffotografen van de cv De
Spekscheeters. De hoffotografen kunnen alleen foto’s plaatsen op de website en dragen zorg
voor een selectie van de foto’s.

Gala-avonden
Tijdens de gala-avonden worden er foto’s getoond. Deze foto’s zijn verkregen via openbare
media (bijvoorbeeld Facebook of groepsApp).
Doorgifte van persoonsgegevens en foto’s
Cv De Spekscheeters verstrekt geen persoonsgegevens en foto’s aan derden, zonder daar
toestemming voor te hebben verkregen.
Rechten
Iedereen heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen,
te verwijderen (waaronder foto’s) en of bezwaar te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen
met het bestuur van Cv De Spekscheeters via info@spekscheeters.nl.
Het bestuur van Cv De Spekscheeters zal dan haar uiterste best doen om er samen met u uit te
komen, binnen de mogelijkheden die tot haar beschikking liggen.
Mocht dit niet lukken, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

