Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van De Bolhoedjes. Hierin
wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens
om wordt gegaan die worden verzameld door De
Bolhoedjes.

Eindhoven,
Mei 2018
C.V. De Bolhoedjes
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1. Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw
gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je
gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door
bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2. De Bolhoedjes
Je leest op dit moment de privacy verklaring van De Bolhoedjes. Deze privacy verklaring is
van toepassing voor Carnavalsvereninging De Bolhoedjes, Club 222, de BolBloazers, en
stichting De Bolbuiken verder genoemd als De Bolhoedjes.
Een paar carnavalsfanaten hebben tijdens het halfvasten van 1958 in café Jo Sauter aan de
Geldropseweg, tegenwoordig de Bierelier de koppen bij elkaar gestoken en samen De
Bolhoedjes opgericht.
De naam Bolhoedjes werd bedacht door een van de oprichters. Hij had namelijk een auto
van het merk Messerschmidt. Deze auto had de bijnaam "het bolhoedje".
In 1965 verhuisden de Bolhoedjes naar Hotel Royal (het huidige Mandarin hotel). Vanaf het
seizoen 1970-1971 is het Pullman Dorint Cocagne hotel aan de Vestdijk, de vaste stek van
de Bolhoedjes.
In de jaren zestig hebben De Bolhoedjes een aantal jaren geen eigen prins gehad. Dit omdat
er afgesproken was dat er maar één prins in het Lampegat zou zijn en dat was de
stadsprins. De Bolhoedjes hebben toen een Hoge Raad opgericht. Die zijn begonnen met
het uitreiken van de welbekende plastic bolhoedjes. De eerste was goudkleurig, gevolgd
door zwart, rood, wit en groen.
In 1968 hadden de Bolhoedjes weer een eigen prins. Het bolhoedje van prins Frans d'n
Urste was lichtblauw. Inmiddels zijn we alle kleuren van de regenboog verder.
De Bolhoedjes zijn al meer dan 60 jaar het hart van carnaval in 't Lampegat! Wij zorgen voor
onvergetelijke carnavalsdagen. Van jong tot oud - iedereen is welkom en voor ieder wat wils.
In Salon Carnavalesk is er 4 dagen live muziek met dagelijks een geweldige band, dit wordt
afgewisseld met verschillende artiesten.
Voor de jeugd hebben we in de Wintertuin een disco. De disco is natuurlijk ook voor de
minder jonge mensen, die lekker los willen gaan. Voor de mensen die ook graag echte
carnavalsmuziek horen, hebben we het Bruin Café. Waar ook iedere middag en avond een
of meerdere kapellen komen blazen.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door De Bolhoedjes verzameld worden. Het is daarom
goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens
kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Versie 1.0

Bladzijde 3 van 8

C.V. De Bolhoedjes

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door De Bolhoedjes, neem
dan gerust contact op!
C.V. De Bolhoedjes
06-53101224
info@cvdebolhoedjes.nl
Voor specifieke vragen over AVG / GDPR wetgeving binnen De Bolhoedjes kunt u een mail
sturen naar info@cvdebolhoedjes.nl.

3. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door De Bolhoedjes. Deze
worden hieronder toegelicht.

3.1.

Het versturen van e-mail aan leden

De Bolhoedjes stuurt via e-mail informatie aan alle leden. Deze informatie kan van
verschillende aard zijn, zoals uitnodigingen van vergaderingen, het verspreiden van notulen,
het informeren van de leden van bezoeken aan andere carnavalsverenigingen etc. Deze emails uitsluitend gericht op kennisdeling. Door lid te worden van De Bolhoedjes worden je
voornaam, achternaam en e-mailadres gevraagd voor dit doel.

3.2.

Leden

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij lid wordt van De Bolhoedjes. Dit kan via de
website, via e-mail of via een persoonlijk contact met een van onze bestuursleden via de
telefoon, tijdens carnaval of op andere evenementen. Hierbij wordt gevraagd om de
benodigde gegevens om je voldoende op de hoogte te kunnen houden van het reilen en
zijlen van de vereniging. De benodigde gegevens zijn onder andere je voornaam,
achternaam, e-mailadres, telefoonnummer(s), privéadres, postcode privéadres, woonplaats
privéadres en je bankrekeningnummer. Deze gegevens worden in een Excel file bewaard.

3.3.

Sponsoren

Als je als persoon of als bedrijf De Bolhoedjes wil sponsoren verzamelen we jouw
gegevens.. Jouw gegevens worden bewaard om je goed van dienst te kunnen zijn zoals je
een factuur te kunnen sturen voor je administratie.
We kunnen hiervoor de volgende gegevens van je opslaan afhankelijk van je eigen situatie:
Geslacht, Aanhef, Titel, Voorletters, Voornaam, Achternaam, Functie, Locatie (afdeling),
Telefoonnummer direct, Faxnummer direct, Telefoonnummer privé, Telefoonnummer mobiel,
E-mail direct, Privéadres, Postcode privéadres, Plaats privéadres en bankrekeningnummer.
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Afhankelijk van je situatie worden de bovengenoemde gegevens opgeslagen. Als je een
privé persoon bent worden natuurlijk je privé gegevens bewaard. Ben je als sponsor
werkzaam bij een bedrijf worden over het algemeen alleen je persoonlijke bedrijfsgegevens
bewaard. Deze gegevens worden in een Excel file bewaard.

3.4.

Foto’s

Tijdens evenementen die De Bolhoedjes organiseren of waar De Bolhoedjes bij aanwezig
zijn worden foto’s gemaakt. Deze worden gepubliceerd op de website van De Bolhoedjes, op
de Facebook pagina van De Bolhoedjes, op Flickr. Aan deze foto’s worden normaal gezien
geen persoonsgegevens gekoppeld waardoor door derden geen personen aan deze foto’s
gekoppeld kunnen worden. Indien bij de foto’s persoonsgegevens zoals je voornaam en / of
je achternaam worden geplaatst is dit met uitdrukkelijke toestemming van deze personen.
Er worden van jou geen bijzondere, gevoelige persoonsgegevens zoals je ras, godsdienst of
gezondheid door De Bolhoedjes opgeslagen of bewaard.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter
uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking
noodzakelijk is om op de hoogte te houden van het reilen en zijlen van De Bolhoedjes.

4. Ontvangers
De gegevens die De Bolhoedjes ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

4.1.

Het versturen van e-mail aan leden

Het versturen van e-mail worden gebeurt via een standaard e-mail programma. Op het
moment dat jij lid bent bij De Bolhoedjes, wordt jouw e-mailadres, aanhef, voornaam en
achternaam automatisch gebruikt, in Excel opgeslagen en in de adresgegevens van het email programma vastgelegd. Zodra er e-mails verstuurd worden, worden alle e-mail
adressen in de BCC van de mail geplaatst om zo onnodige verspreiding van de e-mail
adressen te voorkomen.

4.2.

Waar worden je gegevens opgeslagen

De e-mail, de Excel files van de leden en van de sponsoren van De Bolhoedjes staan op de
personal computers van de bestuursleden van De Bolhoedjes.

4.3.

Foto’s

De foto’s gemaakt tijdens de aangegeven evenementen staan gepubliceerd op externe
servers. Zo worden de foto’s op de Facebook pagina van De Bolhoedjes opgeslagen op de
servers van Facebook. De foto’s op de website van De Bolhoedjes worden beheerd
myconnection.nl. De foto’s op Flickr worden opgeslagen en beheerd door Flickr dat een
onderdeel is van Yahoo.
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4.4.

Ledenlijsten

De ledenlijsten worden maximaal 1 keer per jaar gedeeld aan alle leden van De Bolhoedjes.
Dit gebeurt via e-mail. In deze lijsten staan je persoonsgegevens namelijk voornaam,
achternaam, e-mailadres, telefoonnummer(s), privéadres, postcode privéadres, en
woonplaats privéadres.

5. Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Bolhoedjes, dit is nodig voor het
uitvoeren van onze activiteiten en om je goed van dienst te kunnen zijn. Je hebt het recht
deze gegevens te laten verwijderen tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw
gegevens langer moeten bewaren.

5.1.

Het versturen van e-mail aan leden

Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in een Excel file en in het
adresboek van ons e-mail programma. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde
tijd. Als je besluit je lidmaatschap bij De Bolhoedjes op te zeggen zal je verwijderd worden uit
de actuele Excel lijst. Oude Excel lijsten waarin mogelijk je persoonsgegevens staan blijven
voor onbepaalde tijd bewaard.

5.2.

Leden

Jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer(s), privéadres, postcode
privéadres, woonplaats privéadres en je bankrekeningnummer worden opgeslagen in een
Excel file. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Als je besluit je
lidmaatschap bij De Bolhoedjes op te zeggen zal je verwijderd worden uit de actuele Excel
lijst. Oude Excel lijsten waarin mogelijk je persoonsgegevens staan blijven voor onbepaalde
tijd bewaard.

5.3.

Sponsoren

Jouw Geslacht, Aanhef, Titel, Voorletters, Voornaam, Achternaam, Functie, Locatie
(afdeling), Telefoonnummer direct, Faxnummer direct, Telefoonnummer privé,
Telefoonnummer mobiel, E-mail direct, Privéadres, Postcode privéadres, Plaats privéadres
en bankrekeningnummer worden opgeslagen in een Excel file. moeten wettelijk minimaal 7
jaar bewaard blijven De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Als je besluit
geen sponsor meer te zijn van De Bolhoedjes zullen je persoonsgegevens verwijderd
worden uit de actuele Excel lijst. Oude Excel lijsten waarin mogelijk je persoonsgegevens
staan blijven voor onbepaalde tijd bewaard.

5.4.

Foto’s

De foto’s die op de verschillende internet sites staan zijn in principe anoniem, dus niet
verbonden aan jouw voornaam, achternaam of e-mailadres. De foto’s worden voor
onbepaalde tijd bewaard op deze sites.
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6. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door De Bolhoedjes of door eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn alleen toegankelijk via eerder genoemd softwarepakket en zijn beveiligd met
een wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord
en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt
beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit
betekent dat jouw verbinding met de website van De Bolhoedjes privé is. Je herkent deze
beveiliging aan het groene slotje, of de tekst “Veilig” voor de url.
Daarnaast is het domein van De Bolhoedjes ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra
hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

7. Jouw rechten
Als persoon heb je rechten. Als je gebruik wil maken van deze rechten dan zal De
Bolhoedjes daar aan meewerken, mits dit wettelijk is toegestaan. Hiervoor zal De Bolhoedjes
zorgvuldig te werk gaan zodat niet iedereen zomaar jouw persoonsgegevens kan opvragen,
inzien of laten veranderen.

7.1.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij De Bolhoedjes
vastgelegd en bewaard worden.

7.2.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren (aanpassen) door De Bolhoedjes.

7.3.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij De Bolhoedjes opgeslagen liggen in het geval je
overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient
De Bolhoedjes al jouw persoonlijke gegevens over te dragen aan de andere partij.

Versie 1.0

Bladzijde 7 van 8

C.V. De Bolhoedjes

7.4.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw persoonsgegevens bij De Bolhoedjes vastgelegd zijn? Dan heb je
het recht op het laten wissen van jouw gegevens mits de wet De Bolhoedjes verplicht jouw
persoonsgegevens te bewaren.

7.5.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
De Bolhoedjes niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

7.6.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil je niet dat De Bolhoedjes jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen
van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@bolhoedjes.nl onder toezending van een
kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en
BSN onleesbaar zijn gemaakt. We vragen om een kopie id-bewijs om te voorkomen dat
iedereen zomaar jouw persoonsgegevens bij ons zou kunnen laten wijzigen en/of
verwijderen. Het streven is om binnen één maand te reageren.

8. Plichten
De Bolhoedjes verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een sociaal en informatief belang. Denk hierbij aan het informeren over de datum
van de algemene ledenvergadering van De Bolhoedjes. Jouw gegevens zullen nooit
verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor
het kunnen functioneren van De Bolhoedjes. Jouw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je te
kunnen informeren over het reilen en zijlen van De Bolhoedjes. Als deze verplichte gegevens
niet worden aangeleverd, kan De Bolhoedjes de betreffende dienst niet uitvoeren.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met De Bolhoedjes met anderen dan de
hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan
zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
De Bolhoedjes behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is
vereist dan wel wanneer De Bolhoedjes dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een
juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Bolhoedjes te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
C.V. De Bolhoedjes
0653101224
info@cvdebolhoedjes.nl
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