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Privacyverklaring 

 
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Carnavalsvereniging “De Hanen” omgaat 
met persoonsgegevens. De vereniging maakt hierin helder welke persoonsgegevens 
verzameld worden en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Ook wordt hierin 
uitgelegd hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. De vereniging vindt 
het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raadt je aan deze verklaring 
zorgvuldig te lezen. 

 

 

 
Opgesteld op: 6 juni 2018  

 
Carnavalsvereniging “De Hanen”, (KvK nummer 40220329, RSIN 805572399, statutair 
gezeteld te Ledeacker), verder in deze verklaring genoemd als “vereniging” is een 

onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk. Via de website biedt de vereniging 
allerlei informatie inzake activiteiten die met carnaval worden gedaan aan leden en niet-
leden. Daarbij verwerkt de vereniging privacygevoelige informatie, ook wel 
persoonsgegevens genoemd. De vereniging vindt het van groot belang dat er zorgvuldig 
wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door de vereniging 
dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt de vereniging zich aan de eisen 
uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de vereniging: 

 duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat wordt 
gedaan op het moment dat de vereniging jouw persoonsgegevens uitvraagt en via deze 
privacyverklaring; 

 het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer de vereniging meer 
uitvraagt dan noodzakelijk, is dat alleen met jouw expliciete toestemming. In dat geval 
wordt helder uitgelegd waarom deze aanvullende gegevens uitgevraagd worden; 

 je eerst om uitdrukkelijke toestemming vraagt om jouw persoonsgegevens te verwerken 
in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 

 jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is ten behoeve van de 
activiteiten van de vereniging of wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is; 

 wanneer zij jouw gegevens deelt, afspraken maakt met derde partijen om er onder 
meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 

 passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en 
datzelfde ook eist van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 

 jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te 
bieden, te corrigeren of te verwijderen. 
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact wilt opnemen, dan kan dat via 
het secretariaat van de vereniging E-mailadres:  cvdehanen@hotmail.com 
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Persoonsgegevens die de vereniging verwerkt 

 
De vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze gegevens aan de 
vereniging verstrekt, welke noodzakelijk zijn voor de verwerking. 
 
Gegevens die de vereniging verwerkt zijn: 

 
 voor- en achternaam 
 adresgegevens 

 telefoonnummer 
 e-mailadres 
 IBAN 
 Foto’s en filmopnamen gedurende de carnavalsactiviteiten 

 
Deze verwerkingen zijn vastgelegd in een register van verwerkingsactiviteiten (art. 30 
AVG) 

 
Op basis van welke grondslag en met welk doel de vereniging 

persoonsgegevens verwerkt  

 
De vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 
 

 De vereniging voert een overeenkomst met jou uit (lidmaatschap) 
 De vereniging is dat wettelijk verplicht (fiscale bewaarplicht) 
 De vereniging heeft daarvoor jouw toestemming (art. 7 AVG) 
 De vereniging heeft een gerechtvaardigd belang (versturen informatie en bewaren 

gegevens ten behoeve van de historie van de vereniging) 
 
De vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 
 Om de administratie van jouw lidmaatschap te kunnen doen. 
 Om betalingen te kunnen verwerken in onze administratie. 
 Om mailing en verdere info te kunnen versturen. 
 Om telefonisch, per post of per e-mail, als dit nodig is, onze activiteiten uit te kunnen 

voeren. 
 Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-

mail, per post of telefonisch. 
 Om onze website te verbeteren. 
 Om gemeentelijke subsidies te kunnen aanvragen of ingeval zij daar door overheid 

wettelijk toe verplicht is. 
 Om (indien nodig) te kunnen deelnemen aan goede doelen acties. 

 

 
Hoelang we persoonsgegevens bewaren 

 
De vereniging bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te bereiken waarvoor zij jouw gegevens verzameld heeft. Persoonsgegevens (ook 
in geval van einde lidmaatschap) bestemd voor historische doeleinden worden in archief 
bewaard. Leden of vrijwilligers die gegevens van de vereniging op privé apparatuur 
hebben opgeslagen dienen deze na einde lidmaatschap te verwijderen. 
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Delen van persoonsgegevens met andere partijen 

 
De vereniging deelt jouw persoonsgegevens met andere partijen als dit noodzakelijk is 
om de overeenkomst uit te voeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke 
verplichting. Met derden die jouw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluit de 
vereniging een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat jouw gegevens even goed 
beveiligd zijn als bij ons. De vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 
Daarnaast verstrekt de vereniging jouw persoonsgegevens alleen aan andere partijen 
met jouw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming of wanneer dit onderdeel is van 
deze overeenkomst. 

 
Recht op inzien, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van 

de persoonsgegevens 

 
Je heb het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te 
verwijderen en te vernietigen. Daarnaast heb je ook het recht om je eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van je persoonsgegevens door de vereniging. Je kunt een verzoek tot inzage, 
verbetering, verwijdering e.d. van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je 

toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar:     
cvdehanen@hotmail.com 

 
Om er zeker van te zijn dat je het verzoek zelf hebt gedaan, neemt het bestuur van de 
vereniging telefonisch contact op om dit na te vragen en te controleren. Dit is om je 
privacy te beschermen. 

Klachten kunnen ook gemeld worden bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
Hoe de vereniging persoonsgegevens beveiligt 

 
De vereniging vindt de bescherming van jouw online privacy belangrijk en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De vereniging neemt alle 

redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te 
beveiligen. Alleen aangewezen leden van de vereniging en derden die de vereniging heeft 
ingeschakeld en waarmee zij een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, kunnen bij 
jouw persoonlijke gegevens, en dan alleen bij de gegevens die zij nodig hebben. 

 

Aanpassen privacyverklaring 

De vereniging kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie staat op 

onze website (www.dehanen.nl). 

 

  

http://www.dehanen.nl/

