
 

 
Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers Loil 

 

20181029 DVD Privacy verklaring.docx  pagina 1 van 4 

 

 

Privacyverklaring Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers Loil 
 

Inleiding  

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Vanaf deze datum zijn in de AVG belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in 

Nederland vastgelegd. Ook carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers hecht veel waarde aan de 

bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij aan hoe wij met 

persoonsgegevens omgaan. Waar we in deze verklaring het woord ‘u’ en ‘uw’ gebruiken bedoelen 

we iedereen die bij onze vereniging betrokken is. 

 

Algemeen 

Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers is een non-profit organisatie en heeft geen externe 

commerciële belangen. Met evenementen, optochten en de dansgardes presenteren wij ons aan 

het publiek. Daarbij gaan we discreet te werk. Wij doen er alles aan, om uw privacy te waarborgen 

en gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om. De Vrolijke Drammers volgen de wetten en 

regelgevingen die van toepassing zijn, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (ook wel de AVG genoemd). Dit betekent onder andere het volgende: 

 Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt. 

 De verwerking van uw gegevens beperkt zich tot enkel die gegevens, welke minimaal 

nodig zijn voor het doel, waarvoor ze verwerkt moeten worden. 

 Er worden alleen gegevens doorgegeven aan derde, indien het nodig is voor de uitvoering 

van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

 We vragen om uw toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

gegevens. 

 Er zijn passende maatregelen (technisch en organisatorisch) genomen, zodat de 

beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is. 

 De Vrolijke Drammers zijn op de hoogte van uw rechten omtrent persoonsgegevens. 

 We gaan uit van het standpunt om alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, te 

behandelen alsof het persoonsgegevens zijn. 

 In ons huishoudelijk reglement zijn specifieke bepalingen opgenomen waar leden hun 

akkoord aan hebben gegeven. 

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 

deze gegevens persoonlijk aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

mogelijke persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken: 

 Voor- en achternaam, voorletters, tussenvoegsels 

 Adresgegevens (privé, bouwlocatie of evenement locatie) 

 Woonplaats 

 Postcode 

 Geboortedatum 

 Geslacht 

 E-mailadres 

 Telefoon (vast en/of mobiel) 

 Bankrekeningnummer (IBAN) 

 Naam van de bouw- of carnavalsgroep 

 IP-adres 

 Gegevens over uw activiteiten op onze website 

 Gegevens over verleende subsidies op onze website en publicaties 

 Internetbrowser en apparaattype 
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Gebruik van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 Ledenadministratie. 

 Het administreren van activiteiten (bijvoorbeeld de optocht). 

 Om contact met u te leggen bij vragen of verzoeken. 

 Het verstrekken van informatie aan leden (bijvoorbeeld nieuwsbrief, evenement, 

vergadering etc.). 

 Het verstrekken van betaalopdrachten aan u of leveranciers. 

 Uitvoering geven aan een arbeidsovereenkomst als bijvoorbeeld een (dans) instructeur. 

 Het innen van de jaarlijkse lidmaatschapsgelden. 

 Aanvraag vergunningen. 

 Verstreken van informatie aan de Kamer van Koophandel. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

De Vrolijke Drammers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die bewaard dienen te worden op 

basis van wetgeving (bijvoorbeeld financiële stukken), zullen conform de bewaartermijn worden 

bewaard, welke in de wet is vastgelegd. 

 

Voor de bewaartermijn van uw gegevens hanteren wij de volgende criteria: 

 Tot 3 jaar nadat u het lidmaatschap heeft beëindigd. 

 3 jaar, nadat uw lidmaatschap is beëindigd, blijven alleen uw naam, adres en woonplaats 

bewaard in het bestand ‘aantal lidjaren’ Het doel van dit bestand is, om een historisch 

overzicht te behouden. 

 Na uw lidmaatschap, blijven de financiële gegevens nog minimaal 7 jaar bewaard. 

 Uitzonderling geldt voor de persoonlijke gegevens van prinsen en de personen die door 

hun speciale verdienste zijn geëerd. Deze gegevens blijven ‘eeuwig’ in onze eregalerij 

bewaard. 

 

Persoonsgegevens delen met derden 

Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen 

als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Gegevens worden nooit verstrekt als er geen duidelijke Vrolijke Drammers 

gerelateerde belangen voor zijn. Indien nodig vragen wij separaat uw toestemming om gegevens te 

mogen verstrekken. 

 

Persoonsgegevens jongeren onder 16 jaar 

Persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar worden alleen verwerkt indien daarvoor een 

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger 

zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker aan deze leeftijdsgrens 

voldoet. Foto’s en filmmateriaal die gemaakt worden tijdens evenementen kunnen beelden van 

jongeren onder de 16 jaar bevatten. Bij evenementen zullen we het publiek erop wijzen dat er 

foto’s worden gemaakt en/of filmmateriaal wordt opgenomen. 
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Persoonsgegevens tijdens evenementen en de carnavalskrant 

 Onder evenementen verstaan we onder andere, de pronkzitting, de optocht, de optredens 

van de dansgardes, jeugdactiviteiten, een jubileumfeest of het tweejaarlijkse feest 

Loillands. 

 Voor aanvang van evenementen worden deelnemers geïnformeerd over het privacybeleid 

van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers. Door het aanmelden voor een evenement 

gaat u akkoord met ons privacybeleid. 

 De Vrolijke Drammers heeft jaarlijks een aantal activiteiten waarbij persoonsgegeven 

worden gebruikt en of film- en/of fotomateriaal wordt gemaakt. Persoonsgegevens zoals 

aanmeldingen voor activiteiten of de carnavalsoptocht worden alleen doelmatig gebruikt en 

nooit aan derden doorgegeven. Foto- en filmmateriaal wordt alleen gebruikt voor publicatie 

op sociale media of op onze website. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor 

commerciële doeleinden.  

 De carnavalskrant verschijnt jaarlijks en is bedoeld voor vertier en vermaak. In de 

carnavalskrant worden personen door verhalen en foto’s op ludieke wijze ‘op de hak 

genomen’. Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers beoogt vooraf toestemming te 

verkrijgen van personen die herkenbaar in de carnavalskrant zijn weergegeven. 

 

Website, nieuwsbrief en sociale media  

De Vrolijke Drammers maakt gebruik van tracking informatie, cookies, of vergelijkbare technieken 

en gebruikt dit alleen voor functionele of analytische doeleinden.  

 

Hosting en backup van onze website wordt verzorgd door onze webhosting. De beveiliging van 

onze website is taak van de webmaster. Periodiek worden de nieuwste updates geïnstalleerd ter 

voorkoming van misbruik, virussen en het up to date houden van de website.  

 

Alle leden krijgen periodiek een nieuwsbrief of mailing bij opgaven van een evenement. Wij maken 

gebruik van alleen de benodigde persoonsinformatie om mailing naar u op te sturen en gaan 

daarmee zorgvuldig te werk. Denk daarbij aan voornaam, achternaam en/of emailadres die  bij de 

provider is opgeslagen.  

 

Bij de gratis diensten wordt indien nodig door de Vrolijke Drammers informatie geback-upt. Deze 

informatie is nodig als we vergelijkbare dienst willen overstappen naar of uitbreiden bij een andere 

provider. Opslag kan ook dienen ten behoeven van ons digitale archief. 

 

Wij maken gebruik van de volgende mediakanalen: 

Website : www.vrolijkedrammers.nl 

Twitter  : www.twitter.com/vrolijkedrammer 

Facebook : www.facebook.com/vrolijkedrammers 

Youtube : www.youtube.com/user/DeVrolijkeDrammers 

Nieuwsbrief : www.mailchimp.com 

Instagram : www.instagram.com/vrolijkedrammers 

 

Persoonsgegevens beveiligen 

 De Vrolijke Drammers nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste 

openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 

zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van De 

Vrolijke Drammers 

 Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen 

tegen onrechtmatige verwerking. Wilt u concreet weten welke maatregelen dat zijn, dan 

kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

 

  

http://www.vrolijkedrammers.nl/
http://www.twitter.com/vrolijkedrammer
http://www.facebook.com/vrolijkedrammers
http://www.youtube.com/user/DeVrolijkeDrammers
http://www.mailchimp.com/
http://www.instagram.com/vrolijkedrammers
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u hebben 

ontvangen en/of gebruiken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel ervan). U hebt recht om de door u verstrekte gegevens door ons te 

laten verwijderen. Nadat u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, 

heeft u altijd weer het recht om deze toestemming weer in te trekken. Het verzoek om uw 

persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, kunt u door het sturen van een mail of 

brief kenbaar maken aan het secretariaat. De Vrolijke Drammers zal zo snel mogelijk, maar in ieder 

geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Privacy Statement, vragen en klachten 

De Vrolijke Drammers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht U het niet eens zijn met deze inhoud, dan 

verzoeken wij contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming. Doe dat ook als u 

het niet eens bent met ons beleid. Als u aanvullingen of verbeteringen op ons privacy beleid heeft, 

horen wij dat ook graag van u. 

 

Contactgegevens  

Frank Gies, secretaris, secretaris@vrolijkedrammers.nl 

Raymond Raben, functionaris gegevensbescherming, secretaris@vrolijkedrammers.nl 

 

De Vrolijke Drammers, Loil 

 

Deze privacyverklaring is door leden goedgekeurd en akkoord bevonden op de 

jaarvergadering van 29 oktober 2018. 
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