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AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de
hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet
meer.
In het algemeen geldt dat voor publicatie van persoonsgegevens, en foto’s waarop
iemand herkenbaar is, toestemming nodig is van degene die op de foto staat of
toestemming van diens ouders/verzorgers.
Regelmatig worden er foto’s/filmpjes van activiteiten gemaakt die we vervolgens kunnen
plaatsen op onze website en/of sociale media. Om dit straks nog te mogen doen, hebben
wij toestemming nodig. Alle vrijwilligers van de Stichting Bergse Pepernoten Brigade
ontvangen een formulier waarop zij dit kunnen aangeven. Wij gaan zorgvuldig om met
deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor vrijwilligers schade
kunnen ondervinden.
Toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons:




In onze opdracht wordt gemaakt
aan ons wordt geleverd door opdrachtgevers
aan ons wordt geleverd door derden.

Het kan voorkomen dat andere personen foto’s of ander beeldmateriaal maken tijdens
activiteiten. De Stichting Bergse Pepernoten Brigade heeft daar geen invloed op, maar
wij vertrouwen erop dat deze personen terughoudend zijn met het plaatsen en delen van
beeldmateriaal op internet of in andere media.

Bestuur Stichting Bergse Pepernoten Brigade
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Privacy Policy
De Stichting Bergse Pepernoten Brigade (afgekort St.BPB) hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De Stichting Bergse Pepernoten Brigade houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:







Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden van onze werkzaamheden en waarvoor ze
worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben wij genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Bergse Pepernoten Brigade zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in
algemenere zin vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens
aan het einde van dit document.
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Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers, leveranciers en
opdrachtgevers
Persoonsgegevens van vrijwilligers, leveranciers en opdrachtgevers ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinden;
Het informeren van de vrijwilligers, leveranciers en opdrachtgevers d.m.v.
nieuwsuitingen;
Overeenkomst vrijwilligers;
Communicatie over een opdracht en/of uitnodigingen;
Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de St.BPB de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
Voornaam/voornamen
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Naam van het Bedrijf, School, Vereniging, Instantie, Instelling of organisatie;
Thuisadres;
Bezoekadres;
Geboortedatum (vrijwilligers);
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Gegevens voor grote Boek; Naam kinderen, leeftijd en overige bijzondere;
Wetenwaardigheden;
Bankgegevens;
Uw persoonsgegevens worden door de St.BPB opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van minimaal 3 jaar en daarna alleen
in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen of aan vrijwilligers waarmee
we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken/contracten om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet
aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een
voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens
bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan
ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen
met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
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Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
De St.BPB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:












Alle personen die namens de St.BPB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
De vrijwilligers van de Stichting Bergse Pepernoten Brigade zijn geïnformeerd over
het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
De gegevens worden bewaard op de pc van de desbetreffende bestuursleden,
comitélid en op de centrale One Drive geleverd door Microsoft o.a. om in een nieuw
actiejaar weer contact op te nemen met de vraag of een vrijwilliger weer kan
meehelpen.
De administratie bevind zich op de cloud server van Siel BV. Tevens bevind zich er
een copy van de administratie documenten (bezoekbevestigingen, facturen en
eventuele bijzondere afspraken) in een beveiligde map op de centrale One Drive.
Bankzaken worden afgehandeld via de servers van de Rabobank en Mollie. Zie hun
website betreft hun veiligheidsmaatregelen.
Zowel beveiligingssoftware als software voor de website alsmede software voor
dagelijks gebruik wordt geüpdatet zodra wij bericht krijgen van de betreffende
leveranciers dat er updates zijn vrijgegeven.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen
wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming. (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
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Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem
dan contact met ons op!
Contactgegevens
De Stichting Bergse Pepernoten Brigade
Rode Schouw 7
4661 VD Halsteren
e-mail: inrfo@pepernoten.com
Voorzitter: Mattijs Franken
Telefoon 06-55581324
Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van De Stichting Bergse Pepernoten Brigade, gevestigd aan
de de Rode Schouw 7, 4661 VD te Halsteren, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 20143364.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit
statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke
rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement? Stel uw
vraag dan gerust per e-mail aan: info@pepernoten.com
In onderstaande overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze
persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Vrijwilligers St.BPB
Welke persoonsgegevens

Bewaartermijn

Ontvangers

Voornaam, achternaam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mail
adres, naam en telefoonnummer
contactpersoon in geval van Nood.
Medische gegevens indien nodig (
allergieën etc) , VOG
Gedurende de periode dat u vrijwilliger
bent bij de St.BPB. Zodra de
samenwerking wordt beëindigd
worden uw gegevens binnen 4 weken
verwijderd na stopzetting.
Voorzitter
Secretariaat

AVG Stichting Bergse Pepernoten Brigade Versie 01‐11‐2018

Administratie
Welke persoonsgegevens

Bewaartermijn

Ontvangers

Versturen digitale berichten,
waaronder beschikbaarheden,
adrescontroles, roosters, en digitale
berichtgeving omtrent het komende
Sinterklaasseizoen, en plaatsen van
beeldmateriaal
Welke persoonsgegevens
Bewaartermijn

Ontvangers

Gegevens opdrachtgevers
Welke persoonsgegevens

Bewaartermijn
Ontvangers

Gegevens Grote Boek
Welke persoonsgegevens

Bewaartermijn
Ontvangers

Naam bedrijf, school, vereniging of naam
Instelling of instantie. Voornaam,
achternaam, adres, telefoonnummer, email adres, bankgegevens
Gedurende de looptijd van de
overeenkomst en tot 3 jaar daarna,
daarna alleen in de financiële
administratie voor 7 jaar.
Penningmeester
Secretariaat

Voornaam, achternaam, e-mailadres
foto / video
Vrijwilligers: Zolang als men aangemeld
is als vrijwilliger
Opdrachtgevers: Een termijn van 3 jaar
Tevens wordt van al het beeldmateriaal
een copy opgeslagen in het digitale
archief
Bestuur
Webbeheer

Naam bedrijf, school, vereniging of naam
Instelling of instantie. Voornaam,
achternaam, adres, telefoonnummer,
E-mail adres,
Een termijn van 3 jaar
Bestuur en/of medewerkers van dienst op
de betreffende bezoekdag.

Namen en leeftijd aanwezige kinderen of
cliënten, Namen van ouders, voogd,
begeleiders, persoonlijke
wetenswaardigheden,
Een termijn van 3 jaar
Bestuur en/of medewerkers van dienst op
de betreffende bezoekdag.
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Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de St.BPB uw persoonsgegevens alleen aan derden
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de St.BPB met u heeft,
tenzij de St.BPB wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze
derden (bijvoorbeeld, Justitie, Belastingdienst etc). In het overzicht in het begin van de
privacyverklaring treft u de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden
verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de St.BPB te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de
St.BPB op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen,
verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren door
een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen bij het verzoek. (Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart). Dit ter bescherming
van uw privacy. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de St.BPB deze
verwijdering doorgeven aan alle andere partijen die de betreffende gegevens van de
St.BPB hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
De St.BPB treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang
tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming
van uw ouder of voogd te overleggen.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van
toepassing op de websites van de St.BPB. Andere websites kunnen hun eigen privacy
beleid hanteren. De St.BPB raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd
de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacy beleid
De St.BPB past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op
de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden
opgenomen. De St.BPB raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de St.BPB er alles aan doen u per e-mail en
via de website te informeren.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de St.BPB wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u
contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:
E-mail:
Telefoonnummer:

Voorzitter Stichting Bergse Pepernoten Brigade
info@pepernoten.com
06-55581324 (Voorzitter Mattijs Franken)
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Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

