PRIVACYBELEID HOPSJLOKKERS
UITGANGSPUNTEN, DOEL EN REGISTRATIE
Persoonsgegevens worden op een zorgvuldige wijze verzameld en bewaard.
Persoonsgegevens worden verwerkt voor een bepaald doel, het oorspronkelijk
doel, en niet voor een ander dan dit oorspronkelijk doel.
De Hopsjlokkers gaan op een veilige manier met persoonsgegevens om en
respecteren de privacy van betrokkenen.
Persoonsgegevens worden op een zorgvuldige wijze verzameld en bewaard
door het secretariaat met het doel de communicatie voor, tijdens en na het
evenement optimaal te laten verlopen en alle betrokkenen tijdig te informeren
over de Hopsjlokkers gerelateerde zaken.
De persoonsgegevens van de deelnemers zijn tevens belangrijk om inzicht te
krijgen, zodat het bestuur haar beleid kan ontwikkelen.
De gegevens van oud-deelnemers worden beperkt digitaal bewaard door het
secretariaat om de historie te waarborgen. De inhoud wordt gebruikt voor
interne statistiek.
REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS
Deelnemersadministratie
Om met de deelnemers van activiteiten van de Hopsjlokkers te communiceren
en evenementen te organiseren worden waar nodig de volgende
persoonsgegevens geregistreerd:
naam, telefoonnummer, emailadres, leeftijd, geslacht en bankrekeningnummer.
Alle gegevens die de deelnemer op bij de aanmelding invult, zullen
gebruikt worden voor het organiseren van deze activiteit.
Tijdens activiteiten kunnen beeld- en geluidsopname gemaakt worden.
Deelnemers en vrijwilligers geven bij aanmelding aan dat ze hierin instemmen.
Door het invullen van het aanmeldformulier gaat men akkoord met het
Privacybeleid van de Hopsjlokkers.
Vrijwilligersadministratie
Om met de vrijwilligers van de Hopsjlokkers te communiceren en het
evenement te organiseren worden de volgende persoonsgegevens
geregistreerd naam, telefoonnummer, emailadres, T-shirtmaat.
Bezoekers evenementen
Tijdens activiteiten van de Hopsjlokkers wordt beeld en geluidsopnames
gemaakt. De Hopsjlokkers maken bij de entree of op centrale plekken kenbaar
dat dit AVG van toepassing is en dat opnames gemaakt kunnen worden.
Bezoekers kunnen aangeven of zij bezwaar hebben tegen het maken,
bewaren en het plaatsen van foto- en filmmateriaal op de website en facebook,
en opname in o.a. het Kuulköpke.
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Tijdens het evenement en na afloop van het betreffende evenement en bij het
plaatsen van foto- en filmmateriaal wordt hier zo veel mogelijk rekening mee
gehouden. Op verzoek worden deze gegevens verwijderd.

De Hopsjlokkers bezoeken ook door derden georganiseerde evenementen en
maken hier beeld opnames voor publicaties en promotie van de vastelaovindj in
Swalmen. Daarbij respecteren ze het Privacybeleid van de organisatie
Bezoekers kunnen aangeven of zij bezwaar hebben tegen het maken, bewaren
en het plaatsen van foto- en filmmateriaal op de website en facebook,en
opname in o.a. het Kuulköpke.
REGISTRATIE BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Bijzondere gegevens mogen alleen geregistreerd worden als hiervoor een
noodzaak bestaat. De volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden
geregistreerd; dieetwensen of allergieën.
Wanneer er activiteiten plaatsvinden, waarbij informatie zoals dieetwensen of
allergieën van belang zijn, wordt hiernaar geïnformeerd. Na afloop van de
activiteit worden deze gegevens gewist.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
Na afloop van de activiteit (o.a. Mertsjpektakel, De Sjo, De optocht of
Pottebekkersmert ) worden de persoonsgegevens vernietigd m.u.v. het
volgende.
Foto en filmmateriaal wordt gebruikt voor publicaties en promotie van de
vastelaovindj in Swalmen.
De naam en het emailadres van deelnemers en vrijwilligers worden alleen
bewaard om hen in de toekomst te informeren over activiteiten van
Hopsjlokkers. Wanneer men geen informatie meer wenst te ontvangen, kan
men zich schriftelijk afmelden bij het secretariaat.
Deelnemers en vrijwilligers kunnen ook aangeven of zij bezwaar hebben tegen
bewaren van hun persoonsgegevens en tegen het plaatsen van foto- en
filmmateriaal op de website en facebook, en andere media zoals het
Kuulköpke. Na afloop van het betreffende evenement en bij het plaatsen fotoen filmmateriaal wordt hier rekening mee gehouden. Op verzoek worden deze
gegevens altijd verwijderd.
De secretaris en de penningmeester bewaren de gegevens in mappen op de
computer. Het foto- en filmmateriaal wordt door de fotografen in mappen op hun
computer bewaard. De computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Papieren
documenten worden in een ordner bewaard. Deze ordner staat in een
afgesloten kast.

INZIEN PERSOONSGEGEVENS
Deelnemers, vrijwilligers, kunnen op verzoek hun eigen persoonsgegevens
opvragen bij het secretariaat. Om de identiteit van de indiener van het verzoek
tot inzage vast te stellen, vragen wij u bij een schriftelijk of digitaal verzoek, een
kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
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MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Bij een mondeling
verzoek dient u een geldig identiteitsbewijs te tonen indien de secretaris, u niet
persoonlijk kent. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MAATREGELEN TEGEN DATALEK
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,
zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze
systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

TOEGANG BESTANDEN PERSOONSGEGEVENS
Binnen Hopsjlokkers hebben alleen de secretaris en de penningmeester
toegang tot de volledige bestanden met de persoonsgegevens.

EXTERNE PARTIJEN
Wij hebben afspraken met externe partijen m.b.t. het verwerken van
persoonsgegevens te behoeven van de publicaties in “’t Kuulköpke”. De
gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
Deze gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt.

KLACHTEN
Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens, kan er contact opgenomen
worden met het secretariaat. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. Men heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

CONTACTGEGEVENS
Email: secretaris@hopsjlokkers.nl
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