PRIVACYBELEID
Dit is het Privacybeleid van Volksdansgroep Nijmegen, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40144057 (hierna: “VGN”). Dit
privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens VGN verwerkt en voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt, conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking van de
Europese Unie.
Indien je lid wordt van VGN, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de
VGN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit
privacybeleid te verwerken. Je toestemming wordt ieder seizoen opnieuw gevraagd en je kunt te
allen tijde je toestemming (deels) intrekken. Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te
lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijk
De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt door de secretaris en de penningmeester van VGN,
respectievelijk bereikbaar via secretaris@vgn-nijmegen.nl en penningmeester@vgn-nijmegen.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens
2.1
a)
b)
c)
d)

Van wie VGN (mogelijk) persoonsgegevens vraagt, is als je:
lid of donateur wordt van VGN;
deel wilt nemen aan een extra activiteit van VGN;
producten of diensten levert;
via het contactformulier contact met ons opneemt.

2.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Welke persoonsgegevens door VGN (mogelijk) gebruikt worden, zijn:
voor- en achternaam
adresgegevens
man/vrouw (aanhef)
geboortedatum
telefoonnummer
e-mailadres
IBAN
beeldmateriaal (video)

2.3 De doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens gebruikt worden, zijn :
a) Voor het organiseren van de lessen en contact over het lidmaatschap, voor de verstrekking
van door jou gevraagde informatie en voor het afhandelen van door jou verstrekte
informatie, gebruikt VGN je naam, aanhef, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
b) Voor het innen van lidmaatschapsgeld, vergoeden van gedeclareerde bedragen en voldoen
van rekeningen gebruikt VGN je naam en IBAN.

c) Voor de communicatie over bijzondere (dans)activiteiten bij VGN of verwante organisaties
gebruikt VGN je naam, adres en e-mailadres.
d) Voor het eventueel sturen van verjaardagskaarten en andere persoonlijke attenties gebruikt
VGN je naam, aanhef, adres en geboortedatum.
e) Om te voldoen aan de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering via Stichting
Interdans gebruikt VGN je naam en woonplaats.
f) Voor dansinstructie en repertoirebehoud (kennisbank) gebruikt VGN een bestand van videoopnames van alle lesgroepen, dat jaarlijks aangevuld wordt met de nieuwe dansen.
E-mailberichten:
VGN gebruikt je naam en e-mailadres om je haar nieuwsbrief en informatie over andere
(dans)activiteiten toe te sturen, alleen wanneer je op het inschrijfformulier of persoonlijk hebt
aangegeven deze e-mails te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk
via secretaris@vgn-nijmegen.nl .

3. Het delen van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die VGN van je heeft, worden niet met derden gedeeld. Echter, VGN zou in een
enkel geval hiertoe wettelijk verplicht kunnen worden bijv. door de belastingdienst of de
verzekeringsmaatschappij.

4. Bewaartermijn
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

VGN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en
tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor
genoemde bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd.
Uitzondering 1: die gegevens die VGN op grond van de wet (m.n. belastingwetgeving)
verplicht is langer te bewaren. In dat geval zullen uitsluitend deze specifieke
persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
Uitzondering 2: voor historische en statistische doeleinden plaatst VGN beperkte
persoonsgegevens in een (papieren) archief. Denk daarbij aan het gebruik voor het
organiseren van een reünie.
Uitzondering 3: het beeldmateriaal dat onderdeel van de kennisbank is, blijft behouden.
Bij opheffing van VGN worden alle onder 4.3 en 4.4 genoemde gegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft VGN passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of
onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Online bestanden:
De VGN-ledenlijsten staan op een beveiligd deel van de website, dat alleen toegankelijk is met de
persoonlijke gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie die bestuursleden en dansleiding krijgen.

Beeldmateriaal staat onder de account van VGN op Google Photos. De opnames zijn gerangschikt in
mappen per lesgroep en per seizoen, waarbij elke map alleen zichtbaar is voor die leden van VGN die
de unieke code ertoe hebben ontvangen.

6. Inzagerecht, wijziging en bezwaar
Je kunt contact opnemen met VGN via secretaris@vgn-nijmegen.nl voor
a) meer informatie over de wijze waarop VGN persoonsgegevens verwerkt;
b) vragen naar aanleiding van dit privacybeleid;
c) inzage in de persoonsgegevens die VGN met betrekking tot jou verwerkt;
d) wijziging van de persoonsgegevens die VGN met betrekking tot jou verwerkt;
e) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door VGN.

7. Lek in de beveiliging

Wanneer er ondanks de door VGN getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de
beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen
voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op
de hoogte gesteld middels het daarvoor opgestelde protocol.

8. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden in ieder geval op
www.vgn-nijmegen.nl bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
Opgesteld in mei 2018 door het bestuur van Volksdansgroep Nijmegen.

