

Maart 2021

Privacy Verklaring Volksdansgroep Nirkoda
Volksdansgroep Nirkoda uit Veenendaal bewaart en verwerkt
persoonsgegevens. In deze verklaring willen wij daar informatie over
geven. Als je vragen hebt over jouw gegevens en privacy kun je ons
secretariaat mailen via mail@nirkodaveenendaal.nl of contact met een
van onze bestuursleden opnemen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie over jou geven, zoals je naam of leeftijd. Het kunnen
ook gegevens zijn die alleen of in combinatie met andere gegevens naar jou herleid kunnen worden.
Foto’s en video’s vallen ook onder persoonsgegevens als je daar duidelijk herkenbaar staat afgebeeld
en jouw identiteit ook door onbekenden kan worden achterhaald.
Welke persoonsgegevens bewaart Nirkoda?
Als je lid bent of wordt van onze vereniging bewaart Nirkoda je voor- en achternaam, adres,
telefoonnummer(s) en email-adres.
Daarnaast worden er ook foto’s en filmpjes gemaakt tijdens onze dansavonden, specialisaties en
optredens. Dit materiaal wordt gebruikt voor PR en informatiedoeleinden. Eenmaal per jaar wordt een
groepsfoto gemaakt, die op onze website wordt geplaatst. En wij verspreiden onder onze leden een
ledenlijst waarop behalve je naam en contactgegevens ook je portretfoto staat.
Na verloop van tijd worden de foto’s en filmpjes aan het verenigingsarchief toegevoegd.
Dit zijn allemaal gewone persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over
gezondheid, etnische gegevens, geloof en ras. Nirkoda bewaart en verwerkt geen bijzondere of
strafrechtelijke persoonsgegevens.
Van wie bewaren wij de persoonsgegevens?
Wij bewaren de gegevens van iedereen die:
• lid van Nirkoda is
• docent bij ons is of een specialisatie heeft verzorgd
• heeft aangegeven informatie te willen (blijven) ontvangen over onze eigen en regionale activiteiten
Voor de informatie-mail bewaren wij alleen naam en mailadres. Alle overige gegevens worden na
einde lidmaatschap niet bewaard.
Als je docent bij ons bent of bent geweest bewaren wij ook je bankrekeningnummer of
bedrijfsgegevens.

Met welk doel bewaart en verwerkt Nirkoda jouw persoonsgegevens?
Sommige van jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het
lidmaatschapscontract, zoals je naam en adres. Andere gegevens zoals foto- en filmmateriaal vallen
buiten het normale doel van de vereniging. Voor het bewaren en verwerken daarvan hebben wij jouw
uitdrukkelijke toestemming nodig. Nirkoda heeft je gegevens nodig om
• een goede ledenadministratie te kunnen voeren
• bestuurstaken te kunnen uitvoeren, zoals het aanvragen van subsidie of het afsluiten van
• verzekeringen en lidmaatschappen
• je te informeren over bestuursbesluiten en algemene ledenvergaderingen
• contact met je te kunnen opnemen, bijvoorbeeld wanneer je een poosje zonder bericht niet naar
de dansavonden bent gekomen
• een ledenlijst op te stellen. Deze lijst wordt 1x per jaar onder alle leden verspreid. Hier staan je
foto, naam, adres, email-adres en telefoonnummer op. Als je dat niet wilt of bepaalde gegevens
wilt uitsluiten kun je dat aangeven bij het bestuur.
Daarnaast gebruiken wij je gegevens ook om je te informeren over
• activiteiten die wij zelf organiseren
• activiteiten waar wij als vereniging aan deelnemen
• algemene dansactiviteiten waar je aan kunt deelnemen
Als je geen (algemene) dansinformatie (meer) wilt ontvangen kun je je afmelden bij onze secretaris.
Foto- en filmmateriaal van onze activiteiten wordt gebruikt voor PR doeleinden ten behoeve
van de vereniging. Denk aan o.a. krantenartikelen, flyers en foto’s op onze website. Wij zorgen
ervoor, dat op materiaal dat wij publiceren niemand identificeerbaar is. D.w.z. dat wij geen andere
persoonsgegevens samen met de foto of film publiceren, tenzij daar vooraf toestemming voor is
gevraagd en gekregen.
Eenmaal per jaar wordt er een groepsfoto gemaakt. Deze groepsfoto wordt op onze website
geplaatst. Als je dat niet wilt, kun je besluiten niet op de groepsfoto te gaan.
Ben je verplicht om jouw gegevens te verstrekken?
Nee, dat is niet verplicht. Maar zonder naam en contactgegevens zullen wij geen
lidmaatschapscontract met je aangaan.
Als je korting wilt ontvangen op grond van leeftijd is naast alle andere genoemde gegevens ook je
geboortedatum noodzakelijk.
Als je geen lid (meer) bent, maar wel gebruik wilt maken van onze Є 5,= regeling is het verstrekken
van persoonsgegevens niet noodzakelijk.
Hoelang worden jouw gegevens bewaard?
Wij bewaren jouw gegevens zolang je lid van onze vereniging bent. Na opzegging van je
lidmaatschap worden je gegevens binnen twee jaar uit de actieve ledenadministratie verwijderd,
tenzij:
• een langere termijn nodig is voor de afwikkeling van jouw lidmaatschap of de nakoming
• van wettelijke verplichtingen
• je aangeeft dat je graag informatie over ons en onze activiteiten wilt blijven ontvangen; in dit
• geval worden je naam en mailadres bewaard totdat je je toestemming intrekt.
In het verenigingsarchief blijven sommige gegevens natuurlijk wel bestaan, zoals mogelijk foto’s of
filmpjes, eventueel je naam en wanneer je lid bent geweest.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Nirkoda wisselt geen persoonsgegevens uit met anderen, tenzij hiervoor een wettelijke noodzaak
bestaat. Ook maken wij geen gebruik van andere partijen die de gegevens verwerken.
Alleen bestuursleden van Nirkoda kunnen bij jouw gegevens. Alleen de secretaris heeft een volledig
overzicht van alle persoonsgegevens.
Er zijn meerdere mailinglijsten (huidige leden; oud-leden; andere contacten) die ook bij de secretaris
worden bewaard. De voorzitter en het PR bestuurslid hebben een mailinglijst voor PR doeleinden.
Zowel voorzitter als PR medewerker bewaren daarnaast het recente beeldmateriaal. Na verloop van
tijd wordt dat materiaal overgedragen aan de secretaris voor het verenigingsarchief.
De overige bestuursleden hebben alleen een actuele ledenlijst met namen, adressen,
telefoonnummers en mailadressen.
Alle gegevens worden bij de bestuursleden thuis digitaal bewaard. De secretaris heeft ook een
papieren archief.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
Het bestuur van Nirkoda is ervoor verantwoordelijk dat jouw gegevens op een verantwoorde en
veilige manier worden bewaard en verwerkt, alleen worden gebruikt voor de hierboven gemelde
doelen, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is en niet zomaar met anderen worden
gedeeld.
Heb je inzage in jouw gegevens?
Ja, als je daarom vraagt kun je inzage krijgen in of een overzicht van de gegevens die wij van jou
hebben opgeslagen.
Ook kun je vragen om rectificatie als je denkt dat er iets niet klopt, om beperking van het gebruik, om
het gebruik van jouw gegevens te stoppen in verband met persoonlijke redenen, om verwijdering van
jouw gegevens, of om overdracht van de gegevens.
Waar kun je terecht met vragen of klachten?
Als je vragen of klachten hebt over de gegevens die wij van jou bewaren of over de verwerking van
jouw persoonsgegevens, kun je via email of brief schriftelijk bezwaar maken bij de bestuursleden van
Nirkoda. Wij zullen binnen een maand op je verzoek terugkomen via email of brief.
Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht kun je een verzoekschriftprocedure bij de
kantonrechter starten.
Wijzigingen privacybeleid
Nirkoda behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Je
kunt deze verklaring ook terugvinden op onze website: www.nirkodaveenendaal.nl.

