
Privacy statement 

Culturele Vereniging De Kijkdoos te Bennekom 

 

Culturele Vereniging De Kijkdoos hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om 

met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met 

uw persoonsgegevens omgaan. 

 

Culturele Vereniging De Kijkdoos (hierna: De Kijkdoos) heeft enkele persoonlijke gegevens van leden 

en relaties nodig om de verenigingsadministratie en promotie van activiteiten goed te kunnen 

uitvoeren. Dit om onze leden en vrijwilligers, evenals culturele belangstellenden zo goed mogelijk 

van dienst ze zijn. Het gaat bijvoorbeeld om NAW-gegevens, telefoon en email-adres. De Kijkdoos 

verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig; wij verzamelen, gebruiken en bewaren ze. Dit doen wij in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 1) en de 

Uitvoeringswet AVG, conform artikel 5 lid 1 sub b van de AVG 2.  

Algemene Administratie  

Voor de algemene bedrijfsvoering van de vereniging, zoals bijvoorbeeld uitnodigingen voor 

Algemene Ledenvergaderingen, het voeren van de (financiële) ledenadministratie, uitnodigingen 

voor activiteiten, het bijhouden van intekenlijsten voor communicatiedoeleinden (nieuwsbrieven 

e.d.), zal De Kijkdoos gegevens van haar vrijwilligers en leden, evenals haar externe relaties in met 

wachtwoorden beveiligde Excel- en Gmail-bestanden bewaren.  

Ook bestaan geprinte versies, van een beperkt aantal gegevens, onder beheer van de coördinatoren 

van commissies of de verantwoordelijke binnen het bestuur. Het betreft de NAW-gegevens, 

mailadressen en telefoonnummers van de betrokken leden, vrijwilligers en externe relaties, en 

specifiek van leden: de ingangsdatum van het lidmaatschap, contributiegegevens, het lidnummer en 

of men De Kijkdoos informatie al dan niet digitaal wenst te ontvangen. 

De specifiek t.b.v. een taak beschikbaar gestelde gegevens worden niet zonder toestemming van 

betrokkene verstrekt aan derden en zijn enkel toegankelijk voor de vrijwilligers en het bestuur van 

De Kijkdoos. Indien delen met derden plaats vindt (voor verzending van uitnodigingen en dergelijke) 

zal er een verwerkingsovereenkomst aan ten grondslag liggen, uitsluitend voor de communicatie 

met Kijkdoosleden en met externe relaties over de culturele activiteiten.  

Inzage gegevens 

De betrokkene heeft het recht om de gegevens die van hem/haar geregistreerd staan in te zien. De 

betrokkene die dit wil, kan zich wenden tot de secretaris van het bestuur van De Kijkdoos. 

Wijzigen gegevens 

Het kan voorkomen dat de gegevens die geregistreerd zijn gewijzigd moeten worden. De betrokkene 

zelf stuurt daarvoor een wijzigingsverzoek aan de secretaris van het bestuur van De Kijkdoos. De 

                                                           
1 Deze Europese verordening werkt rechtstreeks. De Nederlandse tekst van de AVG is te lezen op: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1. Na een serie overwegingen volgen 
op blz. 32 e.v. artikelen van de verordening). Op een aantal punten kunnen de nationale wetgevers eigen 
keuzes maken (in Nederland de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming). 
2 Persoonsgegevens moeten: b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden 
worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden 
verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar 
met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding);”. 



persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 

gebruik binnen de vereniging en het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

Recht op vergetelheid 

Betrokkenen hebben het recht om hun eigen gegevens te laten wissen. Een verzoek hiertoe kan 

ingediend worden bij het bestuur van De Kijkdoos. Het bestuur zal dit van geval tot geval beoordelen. 

Proportionaliteit 

De Kijkdoos neemt bij het verzamelen en verwerken van gegevens altijd de beginselen van de 

proportionaliteit in acht: alleen de gegevens die nodig zijn voor het eerdergenoemde doel worden 

geregistreerd. 

Bewaren persoonsgegevens 

De Kijkdoos kan voor haar activiteiten bovenstaande gegevens verzamelen van leden, vrijwilligers, 

relaties van De Kijkdoos en oud-leden. De Kijkdoos bewaart de persoonsgegevens zo lang deze nodig 

zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt.  

Berichten 

De Kijkdoos kan en mag leden, vrijwilligers en externe relaties ongevraagd informatie omtrent 

Kijkdoos tentoonstellingen en evenementen alsmede relevante culturele informatie toesturen. Dit 

kan zowel per e-mail, brievenpost, als in andere digitale vormen van communicatie (website, 

facebook, WhatsApp). Voor al deze berichten geldt dat er een OPT-Out mogelijkheid bestaat. Deze 

mogelijkheid wordt actief aangeboden door de verzender  

Datalekken 

Ondanks dat De Kijkdoos zeer zorgvuldig met privacygevoelige gegevens omgaat, kan het onverhoopt 

voorkomen dat er een datalek plaatsvindt. De Kijkdoos zal een datalek melden bij de bevoegde 

toezichthouder/autoriteit. Betrokkenen ontvangen dan informatie over het datalek. De Kijkdoos 

volgt hierbij het privacy beleid en de procedure datalekken. 

Foto’s 

Tijdens de activiteiten, geheel of gedeeltelijk georganiseerd door De Kijkdoos, worden foto’s 

gemaakt. Deze worden door De Kijkdoos gepubliceerd op sociale mediakanalen en/of de website van 

De Kijkdoos. Deze foto’s kunnen zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving gebruikt worden 

in promotiemateriaal of andere publicaties in de breedste zin van het woord. Leden en deelnemers 

van en de activiteit gaan stilzwijgend akkoord dat opnames, waarop zij voorkomen, op welke wijze 

dan ook, openbaar gemaakt mogen worden. Bij het publiceren wordt rekening gehouden met het 

redelijk belang, zoals beschreven wordt in artikel 21 van de auteurswet. Een verzoek tot verwijdering 

door de betrokken persoon, ingediend bij de secretaris van De Kijkdoos, zal altijd gehonoreerd 

worden. De Kijkdoos behoudt zich alle rechten op de gemaakte foto's voor. 

Vragen of klachten 

Met vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door De Kijkdoos kun je terecht bij 

de secretaris van het bestuur van De Kijkdoos. 

Wijzigingen privacy statement 

De Kijkdoos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het 

verdient aanbeveling om dit privacy statement altijd via de website van De Kijkdoos te raadplegen 

voor de meest actuele versie.  


