,

Carnavalsvereniging “De Pierewaaiers” Bakel
In Baokel in de straot hange zeuve piere an den draod

1963

Beleid Privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor
alle organisaties / verenigingen die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een
bestand bewaren.
Wij, CV de Pierewaaiers, doen er alles aan om de privacy van de leden te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.
CV de Pierewaaiers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de
AVG valt hier ook onder.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
1. Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt.
2. Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
3. Wij vragen om je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
4. CV de Pierewaaiers heeft technische en/of organisatorische maatregelen genomen,
zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
5. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
6. Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
wijzen en deze respecteren.
Als carnavalsvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen / lezen van deze privacywetgeving nog vragen
hebt, neem dan contact met ons op via info@pierewaaiersbakel.nl.
1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens.
CV de Pierewaaiers verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
* ledenadministratie
* financiële administratie
* versturen van mails en / of berichten (evt. via de post)
* archief
2. De volgende persoonsgegevens worden aan je gevraagd.
* Voornaam
* Tussenvoegsel
* Achternaam
* Adresgegevens
* Geboortedatum
* Telefoonnummer / mobiele nummer
* E-mailadres

Voor het archief houden we ook bij wanneer ben je lid geworden, wat zijn je functies geweest
en wanneer is het lidmaatschap beëindigd.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in het programma Filemaker Pro en
is beveiligd met een wachtwoord.
Op internet, in programma Postfix mail, staan de aliassen / e-mailadressen en deze is
beveiligd met een wachtwoord.
Er worden geen medische gegevens opgeslagen in het ledenbestand.
Dansmariekes:
De dansmariekes melden zich aan via een inschrijfformulier. De persoonsgegevens worden in
het algemene ledenbestand gezet maar ook bij één van de leiding in een document op een pc
met een wachtwoord. Ook is er een map met gegevens van de dansmariekes die opgeborgen
ligt waar alleen de leiding van op de hoogte is.
Jeugdraad:
De persoonsgegevens van de jeugdraad staan niet in het algemene ledenbestand. Ze melden
zich aan voor de jeugdraad d.m.v. een inschrijfformulier waar alle persoonsgegevens die nodig
zijn op staan met een handtekening van de ouders.
De leiding zet gegevens in een afgeschermde groep op Dropbox, waar alleen de leiding de
gegevens kan inzien middels een wachtwoord. Na het carnavalsjaar worden de
inschrijfformulieren vernietigd en de gegevens verwijderd uit Dropbox.
Penningmeester:
Deze heeft alle persoonsgegevens van de leden voor de financiële administratie. De gegevens
staan op een pc met een wachtwoord en het is opgeslagen in een document met een
wachtwoord.
3. Verstrekking aan derden
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere verenigingen / partijen / derden zonder
jouw toestemming.
4. Hoelang worden je persoonsgegevens bewaard.
CV de Pierewaaiers bewaart je persoonsgegevens voor het archief. Bij opzegging van het
lidmaatschap worden er geen gegevens verwijderd, alleen aangegeven dat het lidmaatschap
beëindigd is. Foto’s worden niet verwijderd maar blijven in het bezit van CV de Pierewaaiers
voor het archief. Mocht u niet willen dat u gegevens in ons archief blijven dan kunt u dit
aangeven bij het beëindigen van het lidmaatschap via een mail naar
info@pierewaaiersbakel.nl.
5. Beveiliging
De persoonsgegevens zijn opgeslagen in het programma Filemaker Pro. Op dit programma
wordt een gebruikersnaam en wachtwoord gehanteerd. De secretaris voert
persoonsgegevens in van nieuwe leden en verwerkt evt. wijzigingen die door de leden zijn

doorgegeven in dit programma. Wijzigingen persoonsgegevens of opzegging lidmaatschap
worden doorgegeven via info@pierewaaiersbakel.nl.
6. Datalekken
Wat is een datalek: we spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van
derden die geen toegang tot persoonsgegevens zouden mogen hebben. In de meeste gevallen
gaat het om uitgelekte computerbestanden, gestolen geprinte ledenlijst. Andere voorbeelden
zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mails, gestolen laptop en verloren USB-sticks.
Elke vereniging die persoonsgegevens opslaat, is verplicht datalekken te melden binnen 72
uur na ontdekking.
Een datalek moet gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er is een meldloket
http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Een datalek moet gemeld worden bij de voorzitter van CV de Pierewaaiers en deze meld het
bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

