PRIVACYVERKLARING C.V. DE HAOIBOERKES
CV de Haoiboerkes, ingeschreven in handelsregister onder nr. 40259174,
gevestigd aan het adres St. Cornelisstraat 28, 5095 AZ Hooge Mierde, telnr: 013-5092995, e-mail: info@hoaiboerkes.nl, verklaart zich
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën
natuurlijke personen van wie CV de Haoiboerkes persoonsgegevens
verwerkt:











(Potentiele) Leden
Bestuursleden
Raadsleden
Commissieleden
Deelnemers aan door ons (mede)georganiseerde activiteiten
Sponsors
bezoekers van de website;
alle overige personen die contact opnemen met CV de Haoiboerkes
alle overige personen van wie CV de Haoiboerkes
persoonsgegevens verwerkt
alle overige anderszins betrokkenen met CV de Haoiboerkes van wie
persoonsgegevens verwerkt worden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
CV de Haoiboerkes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt
aan onze activiteiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen
verwerken:










bedrijfsnaam of bedrijfsnamen;
BTW Nummer(s);
Kamer van Koophandel registratie;
voor- en achternaam;
adresgegevens;
bankgegevens;
telefoonnummer(s) zowel mobiel als vast;
adres;
e-mailadres(sen);



overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in
correspondentie of telefonische contacten.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens
CV de Haoiboerkes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:







om u te kunnen benaderen omtrent activiteiten georganiseerd door
onze vereniging
om u advertentie te publiceren op onze website, facebookpagina,
carnavalsboekje, promotiematerialen (zoals flyers, posters) en
presentaties tijdens door ons (mede)georganiseerde activiteiten.
Activiteiten die nodig zijn om door de ons (mede)georganiseerde
evenementen te kunnen laten plaatvinden en in goede orde te laten
verlopen.
Het innen van sponsorgelden en/of contributies

Rechtsgrond voor de verwerking
CV de Haoiboerkes verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of
meer van de volgende rechtsgronden:




Omdat u toestemming gegeven heeft, die altijd weer kan worden
ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
Omdat het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor
de uitvoering van een lidmaatschap aan onze vereniging, sponsoring
van onze vereniging of een deelname aan één van onze activiteiten.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
CV de Haoiboerkes bewaart uw persoonsgegevens omdat dit nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw
gegevens worden bewaard in elk geval gedurende uw lidmaatschap, ten
tijde van deelname en/of sponsering aan één van onze activiteiten. Daarna
worden uw gegevens bewaard zolang u niet bij ons aangeeft dat deze
gegevens geheel of gedeeltelijk verwijderd dienen te worden.
Verstrekken aan derden
CV de Haoiboerkes verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij
dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteit of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Hierin verwijzen we naar de algemene verklaring van Strato.
Portretrecht bij het maken en publiceren van foto’s en video’s tijdens
carnavalsevenementen.
Onze uitingen van foto en film, tijdens alle carnavalsevenementen zien wij
als een uiting van de artistieke- en journalistieke vrijheid. Een journalistieke
verwerking zal in principe altijd onder artikel 6 sub f AVG plaatsvinden: het
eigen legitieme belang (de uitingsvrijheid/persvrijheid). Portretten van
publiek in de optocht en andere carnavalsevenementen, vallen buiten de
AVG. Het is een onevenredige inspanning om uit te zoeken wie deze
personen zijn en om hun toestemming te vragen. Mocht u onverhoopt toch
een foto willen laten verwijderen van onze site of Facebook pagina, of mag
ow foto niet getoond worden tijdens een door ons (mede)georganiseerd
evenementgelieve dit dan door te geven op avg@haoiboerkes.nl
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CV de Haoiboerkes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Dat
kan telefonisch of via avg@haoiboerkes.nl
Mocht er een gegevenslek ontstaan, dan zullen wij dit melden bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door CV de Haoiboerkes en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u opgeslagen
hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar avg@haoiboerkes.nl. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van

uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.

