Privacyverklaring Stichting Draaksteken
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet) van toepassing
voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. In het kader van deze wet
heeft de Stichting Draaksteken het volgende vastgelegd:
1. Persoonsgegevens worden met het volgende doel binnen onze stichting bewaard:
a. Voor de registratie van en communicatie met de vrijwilligers die bij de stichting
werkzaam zijn.
b. Gegevens van leveranciers die goederen en/of diensten leveren voor de stichting.
2. Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens is het bestuur van de stichting.
3. Overzicht persoonsgegevens
Van de vrijwilligers worden de volgende gegevens vastgelegd:
 Naam, voorletters en/of voornaam
 Adres, postcode, woonplaats
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Geboortedatum
 Geslacht
 Taak / rol
4. Toestemming
Alle vrijwilligers worden verzocht een toestemmingsverklaring te ondertekenen bij aanvang
van de werkzaamheden t.b.v. de Stichting Draaksteken. Middels deze verklaring geeft men
toestemming voor het intern gebruik van de (onder punt 3 genoemde) persoonsgegevens.
Ook wordt duidelijkheid verschaft omtrent het doel waarvoor de persoonsgegevens worden
gebruikt. In geval van minderjarige vrijwilligers dient de toestemmingsverklaring door een
van beide ouders dan wel de voogd te worden ondertekend.
5. Protocol
Voor inzage, wijziging of verwijdering van geregistreerde gegevens volstaat een mail aan de
secretaris via info@draaksteken.nl waarbij zo spoedig mogelijk wordt voldaan aan het
verzoek.
6. Gegevens oud-vrijwilligers
Gegevens van oud-vrijwilligers worden uiterlijk drie jaar na beëindiging van de activiteiten als
vrijwilliger uit de actieve persoonsadministratie verwijderd. Behalve als een oud-vrijwilliger al
eerder een schriftelijk verzoek heeft ingediend om zijn/haar persoonsgegevens uit de actieve
persoonsadministratie te verwijderen.
7. Overig.
De Stichting Draaksteken respecteert de privacy van alle vrijwilligers, bezoekers en relaties.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk
wordt behandeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de Stichting Draaksteken. Wij verstrekken uw
persoonsgegevens niet aan derden. U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te
zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u met ons contact opnemen met de
secretaris via info@draaksteken.nl.
De Stichting Draaksteken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende
maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via info@draaksteken.nl
Bewaartermijn
De stichting bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor
persoonsgegevens: 7 jaar.
Opnames tijdens repetities en uitvoeringen
Het Draaksteken is een openbaar publieksevenement. Tijdens de repetities, uitvoeringen en sideevents worden video- en foto-opnames gemaakt. Deze opnames kunnen worden gebruikt voor
promotionele doeleinden voor de Stichting Draaksteken.
Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan
contact met ons op.
Contactgegevens
Stichting Draaksteken
p/a Beekstraat 26
5954AW Beesel
info@draaksteken.nl

