1 Privacy beleid Stichting Evenementen Neede ’76
1.1

Algemeen

Stichting Evenementen Neede ’76, hierna te noemen SEN76, bewaart en verwerkt persoonsgegevens.
Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SEN76.

1.2

Contactgegevens

Stichting Evenementen Neede ’76 (SEN76)
p.a. Marktstraat 24
7161 DH Neede
KvK: 41038844
E-mail: info@sen76.nl

1.3

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SEN76 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 het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, kunt u ons benaderen via e-mail: info@sen76.nl.
De website van SEN76 (www.sen76.nl) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

1.4

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle
informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat
informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van
overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.
Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en
woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens.
Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens
genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.
SEN76 bewaart en bewerkt persoonsgegevens. SEN76 bewaart en verwerkt geen bijzondere
persoonsgegevens.

1.5

Hoe gaat SEN76 met mijn persoonsgegevens om?

Wij gaan als volgt met uw gegevens om:
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor
normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij dienen.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming tenzij dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor
hebben verkregen.
Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC
geplaatst.
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Evenementen Neede ’76 gebonden aan
de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

1.6

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden

1.7

Kan ik zien welke gegevens SEN76 van mij bewaart en verwerkt?

U kunt een verzoek tot inzage indienen bij de secretaris van SEN76, via info@sen76.nl.

1.8

Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van
gegevens?

Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van SEN76, via info@sen76.nl. Het
bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving.
Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.9

Wijzigingen

SEN76 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het
verdient aanbeveling om het privacy statement op de website van SEN76 regelmatig te lezen, zodat u
van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy statement zelf opslaan of raadplegen via
www.sen76.nl/privacy.

2 Persoonsgegevens
SEN76 bewaart en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie
hebben, willen krijgen of hebben gehad. In het onderstaande overzicht geven wij aan welke
persoonsgegevens wij bijhouden, het doel hiervan, wie er verantwoordelijk is en bij deze gegevens
kan en hoe lang deze bewaard worden.
Groep

Welke
persoonsgegevens

Doel en grondslag

Verantwoordelijk en
inzage

Bewaartermijn

Vrijwilligers

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
Vaardigheden met
betrekking tot de
vrijwillige
werkzaamheden

Communicatie
(b.v. over de te
verrichten
werkzaamheden,
afspraken en
activiteiten)

Commissieleden

Maximaal 3 jaar na
datum laatste contact

Commissieleden

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
In- en uitdienst
Functie
Bijzonderheden

Communicatie
(b.v. over de te
verrichten
werkzaamheden,
afspraken en
activiteiten)

Dagelijks bestuur

Zolang “in dienst”.
Na “uit dienst” worden
de contactgegevens
bewaard voor
statistische informatie
(zoals ledenaantallen
over de jaren heen) en
uitnodigingen voor
jubilea.

Contactpersonen van
partijen met wie wij
samenwerken zoals
andere organisaties,
artiesten, relaties,
leveranciers, sponsoren,
gemeentelijke /
provinciale instanties,
etc.

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres

Communicatie
(b.v. over de te
verrichten
werkzaamheden,
afspraken en
activiteiten)

Commissieleden

Maximaal 3 jaar na
datum laatste contact

Deelnemers
bedrijvenuurtje

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mailadres
Aantal bestelde
munten
Opmerkingen

Administratie van
bestelde munten en
communicatie over het
bedrijvenuurtje

Penningmeester

Maximaal 3 jaar na
datum laatste contact

Deelnemers oldtimerrit

E-mailadres

Aankondiging
oldtimerrit

Commissieleden
betrokken bij de
organisatie van deze
activiteit

Maximaal 3 jaar na
datum laatste contact

Deelnemers koepel
knoepel spelen

Groepsnaam
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres

Communicatie over de
koepel knoepel spelen

Commissieleden
betrokken bij de
organisatie van deze
activiteit

Maximaal 3 jaar na
datum laatste contact

E-mail correspondentie

E-mailadres

Communicatie
(b.v. het beantwoorden
van een vraag)

Secretaris en eventueel
commissieleden voor
verdere afhandeling

Maximaal 3 jaar na
datum laatste contact

Prijswinnaars

Naam

Bekendmaking
prijswinnaars op de
website
(b.v. van de
fietspuzzeltocht)

Commissieleden
betrokken bij het
onderhoud van de
website

Maximaal 1 jaar na
publicatie

3 Website www.sen76.nl
3.1

Toestemming

Door de informatie en de diensten op onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy
policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3.2

Persoonsgegevens die worden bewaard en verwerkt

SEN76 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u bij voorbeeld gebruik maakt van het
aanvragen van munten voor het bedrijvenuurtje of een mail naar ons stuurt. Voor meer informatie
zie hoofdstuk 2-Persoonsgegevens.

3.3

Monitoren gedrag bezoeker

De website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt,
hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een
gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan
de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit
onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar
bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie
houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan
functionaliteiten zoals een artikel in uw winkelwagentje leggen of uw bestelling betalen. Voor deze
cookies hoeft er geen toestemming te worden gevraagd.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
De website maakt geen gebruik van analytische en marketing cookies.

3.4

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens die wij van u opslaan kunnen ook op onze server staan en hierdoor heeft onze servers
provider ook inzicht in uw gegevens. Onze e-mails worden tevens opgeslagen op een e-mail server
waar uw gegevens ook worden opgeslagen. SEN76 bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor
meer informatie zie hoofdstuk 2-Persoonsgegevens.

3.5

Verwerkingsovereenkomst

In de algemene voorwaarden van onze hostingprovider is een verwerkingsovereenkomst opgenomen.

