Privacyregels Volksdansvereniging Koftos

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Datum: oktober 2018
Begrippen:
1. Koftos: Bestuur en ledenadministratie van Volksdansvereniging Koftos.
2. Betrokkenen: Personen waarvan de persoonsgegevens worden bewaard.
3. Betrokkenen zijn:
a. Leden, onder te verdelen in:
- cursisten.
- ondersteunende leden.
- ereleden.
b. Cursist van de G-groep.
c. Dansdocenten.
d. Contactpersoon van een G-groep lid, kan zijn:
- wettelijk vertegenwoordiger.
- begeleiding.
- bewindvoerder.
e. Vrijwilligers van de G-groep.
f. Niet-leden die deelnemen aan workshop en/of dansweekend.
4. Cursusdag: een dag waarop gedanst wordt (of een daaraan gerelateerde activiteit)
Artikel 1. Bescherming van persoonsgegevens:
1. Het bestuur en de contributie/ledenadministratie van Volksdansvereniging Koftos te Hoorn
dient zich te houden aan de wettelijke regels voor omgang met en bescherming van
persoonsgegevens, zoals genoemd in de wet AVG.
2. Koftos heeft geen toestemming nodig voor het via e-mail versturen van informatie over
Koftos activiteiten en uitnodigingen voor de ledenvergadering. (E-mails worden onder BBC
verstuurd.)
3. Voor de rubriek ‘wel en wee’, wordt standaard toestemming gevraagd voor plaatsing
berichten.
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Artikel 2. Persoonsgegevens:
1. De persoonsgegevens en persoongebonden gegevens van betrokkenen die door Koftos
worden beheerd bestaan, uit de volgende gegevens:
- Voor en achternaam.
- Adres: straat, nr, postcode, woonplaats.
- Geboortedatum.
- Man/vrouw.
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres.
- Lid, ondersteunend lid, G-groep lid, dansdocent.
- Voor contactpersoon G-groep lid: naam, telefoonnummer en e-mailadres.
- Cursusdag(en).
- Datum lid sinds (alleen voor leden).
- Bankrekeningnummer (niet voor vrijwilligers).
- Betalingen.
- BSN (docenten)
2. De persoonsgegevens en persoongebonden gegevens worden door Koftos per seizoen
verwerkt in contributie- en ledenlijsten.
3. De lijsten worden beheerd door de contributie- en ledenadministratie.
4. Betalingsoverzichten docenten worden door de penningmeester beheerd.
5. Voor historische doeleinden worden ledenlijsten, bestaande uit naam, telefoonnummers en
e-mailadressen, door het secretariaat bewaard.
6. Koftos mag ledenlijsten voorzien van naam, telefoonnummer en e-mail beschikbaar stellen
aan eigenleden met als doel elkaar te zoeken en/of te informeren.
7. Contributielijsten worden 2 jaar bewaard.
8. Informatie die valt onder fiscale bewaarplicht worden 7 jaar bewaard.
9. Persoonsgegevens zullen door Koftos alleen gebruikt worden voor de door Koftos
noodzakelijke verwerking en beheer van:
a. Contributie.
b. Ledenadministratie.
c. Presentielijsten
d. Workshops.
e. Dansweekenden.
f. Betaalgegevens docenten.
g. Verjaardagen en attenties.
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Artikel 3. Betrokkenen:
1. Op het inschrijvingsformulier en incassomachtigsformulier, geven betrokkenen Koftos
toestemming om de benodigde persoonsgegevens te beheren.
2. Betrokkenen hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens en
persoongebonden gegevens van betrokkenen. Dit dient schriftelijk (papier of digitaal) te
worden aangevraagd bij de ledenadministratie.
3. Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens;
4. Indien een betrokkene Koftos geen toestemming geeft om persoonsgegevens te beheren,
kan Koftos deze betrokkene geen lid maken of deel laten nemen aan Koftos activiteiten.
Artikel 4. Informatieplicht.
1. Koftos zal betrokkenen informeren over hoe Koftos omgaat met de persoonsgegevens en
persoonsgebonden gegevens van betrokkenen.
2. De Koftos Privacyregels zijn op de website van Koftos te raadplegen.

Artikel 5. Derden.
1. Koftos verstrekt stichting Interdans persoonsgegevens bestaande uit voor- en achternaam
t.b.v. de verzekering behorende bij het Servicepakket.
2. Aan derden worden geen persoonsgegevens verstrekt.
3. Indien door een derde persoonsgegevens worden opgevraagd zal Koftos de algemene
ledenvergadering en/of betrokkene(n) toestemming vragen om deze gegevens te
verstrekken.

Artikel 6. Aanmeldings- en incassomachtiging formulieren.
1. Aanmeldingsformulieren worden maximaal 2 jaar bewaard.
2. Incassomachtigingformulieren worden tot 2 jaar na stopzetting incassomachtiging bewaard.

Artikel 7. Beeldmateriaal en sociale media
1. De door Koftos opgenomen video’s en foto’s zullen nooit openbaar worden gemaakt en zijn
alleen door Koftos betrokkenen op een afgeschermde webpagina van de Koftos website in te
zien. (zie artikel 8.)
2. De tijdens cursusdagen, workshops en instuiven gemaakte video-opnames en /of foto’s
worden gebruikt om de sfeer en impressie weer te geven van de aan Koftos gerelateerde
activiteiten.
3. Opnames die gemaakt worden bij workshops zijn tevens bestemd voor studiemateriaal voor
onze eigen dansdocenten en dansdocenten die de betreffende workshop gevolgd hebben
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Artikel 8. Beveiliging persoonsgegevens.
1. Video’s, foto’s (artikel 7) en een ledenlijst zoals omschreven in artikel 2 punt 6 kunnen alleen
door leden worden ingezien, d.m.v. een afgeschermde Koftos webpagina.
2. Deze afgeschermde webpagina zal worden beveiligd met een wachtwoord.
3. Ieder (ondersteunend) lid krijgt de beschikking over dit wachtwoord. Dit wachtwoord wordt
ieder jaar in oktober opnieuw ingesteld.

Opgemaakt door het bestuur van Volksdansvereniging Koftos te Hoorn.
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