
 

Inleiding 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

(Zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl dossier AVG) 

 

Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen ten aanzien van het verwerken 

en bewaren van persoonsgegevens. 

De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij 

zich aan de wet houden en op 25 mei 2018 “AVG-bestendig” zijn. 

Verantwoording in het kader van de AVG 

De AVG is daarom ook van belang voor  Carnavalsvereniging  " de Rooie Rijers "    (hierna te noemen 

De Vereniging)  omdat er persoonsgegevens zoals NAW (naam, adres en woonplaats), telefoonnummers, 

e-mailadres, opgeslagen en verwerkt worden in de door De Vereniging gevoerde ledenadministratie en 

financiële administratie. 

Voormelde gegevens worden onder andere verwerkt en bewaard ten behoeve van en in het kader van de 

registratie van contributiebetalingen, het verzenden van mededelingen aan de leden en uw deelname aan 

door de vereniging georganiseerde evenementen. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat voormelde gegevens en informatie – met uw toestemming – uitsluitend door 

de vereniging zal worden gebruikt. 

 

Het spreekt dan ook voor zich dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming dergelijke gegevens niet buiten 

de vereniging beschikbaar worden gesteld. 

 

 

Privacyverklaring Versie: 20180601 

Dit is de privacyverklaring van Carnavalsvereniging De Rooie Rijers, gevestigd te Delft, ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 40397918,  hierna te noemen:“De Vereniging”. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt 

omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit document voor u uiteengezet hoe wij met 

uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Hebt u vragen naar aanleiding van het lezen van 

dit document, stel uw vraag dan gerust aan de secretaris. (zie de contactgegevens aan het eind van deze 

verklaring)  In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 

persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel 

van ons ontvangen. 



Doel Welke 

persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 

Leden administratie  Voornaam 

 Achternaam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

Uitvoering van de 

lidmaatschap- 

overeenkomst 

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst en tot 

3 maanden. 

 Secretaris 

Financiële 

Administratie 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 Door u gedane 

betalingen. 

 Aan u gedane 

betalingen 

Uitvoering van de 

lidmaatschap- 

overeenkomst 

Wettelijk moeten de 

financiële gegevens 

gedurende 7 jaar 

worden bewaard. 

 Penningmeester 

 Kascommissie 

 Belastingdienst 

Versturen berichten  Voorletter 

 Achternaam 

 E-mailadres en/of 

 Straatnaam 

 Huisnummer 

 Postcode 

 Plaats 

Uitvoering van de 

lidmaatschap-

overeenkomst 

Zolang als men 

aangemeld is. 

 Leden 

 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij de 

Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 

 

Mededelingen over verenigingsactiviteiten aan alle leden van de vereniging. 
 

Hiermee worden bedoeld mededelingen over verenigingsavonden of over het niet doorgaan van 

verenigingsavonden, enz. 

Om te voorkomen dat hierbij de E-mailadressen onbedoeld aan alle leden worden verstuurd, worden deze 

berichten verstuurd via de BCC (Blind Carbon Copy). 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op 

grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te 

verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. 

U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. 

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan 

alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

 

Een dergelijk verzoek kunt u indienen bij de secretaris. (zie de contactgegevens aan het eind van deze 

verklaring) 

 



Beveiliging persoonsgegevens 
 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 

afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

 

Wijziging van het privacy beleid 
 

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze bij de tijd te houden. 

Bij wijzigingen zal de Vereniging u per E-mail of Post informeren. 

 

Contactgegevens 
 

Indien u vragen hebt over de Verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot 

inzage, Correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via één van 

onderstaande contactgegevens: 

 

E-mailadres:     Secretariaat@derooierijers.nl 

Postadres:        Secretariaat cv De Rooie Rijers 

p/a Zalencentrum Delftstede 

tav Jacqueline Verburg 

Phoenixstraat 66 

2611AM, Delft  

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

 

 

 

                                                   __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Wat moeten de Leden doen 
 

Als u akkoord gaat met deze verklaring hoeft u  NIETS  te doen. 

U geeft hiermee toestemming en alles is dan geregeld. 

 

Wenst u echter niet akkoord te gaan met deze verklaring, dan dient u contact op te nemen met 

bovengenoemde secretaris van de Vereniging. 

 

 


