Privacy beleid S.F.E. (Stichting Folkcamps Eerde)
1.

Persoonsgegevens worden bewaard om:
a.

Vrijwilligers te werven per mail;

b.

Inschrijvingen te bevestigen per brief;

c.

Rekeningen op te maken en te versturen;

d.

Nieuwsbrieven te versturen per mail;

e.

Kerstkaarten te sturen per post;

f.

Gegevens na te vragen telefonisch;

g.

Pr-materiaal te versturen;

h.

Lustrum te kunnen organiseren;

i.

Organisatorische redenen tijdens het kamp zelf.

2.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.

3.

De volgende persoonsgegevens worden bewaard:
a.

Voor- en achternaam;

b.

Adres;

c.

Telefoonnummer;

d.

Emailadres;

e.

Geboortedatum;

f.

Donateur;

g.

Aantal kampen.

4.

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard.

5.

De personen worden op de volgende manier geïnformeerd over het feit dat hun persoonsgegevens worden bewaard:

6.

a.

Bij aanmelding (op het aanmeldformulier);

b.

Op de website (pop-up bij openen).

Personen mogen altijd contact opnemen met het bestuur om hun eigen persoonsgegevens in te zien
(info@folkcampeerde.nl).

7.

Jaarlijks wordt er door de voorzitter en de secretaris na de kampen gekeken welke persoonsgegevens verwijderd moeten
worden.

8.

9.

De persoonsgegevens worden op de volgende manieren bewaard:
a.

Computer;

b.

Cloud.

Er zijn geen kopieën en back-up van het gegevensbestand.

10. We beschermen de gegevens door te werken met wachtwoorden en elke computer heeft een goede virusscan.
11. De penningmeester en voorzitter van het bestuur en de webbeheerder hebben toegang tot de bestanden met de
persoonsgegevens.
a.

Informeren van de vrijwilligers (Algemene staven) hoe om te gaan met de gegevens. In het algemeen is het niet
toegestaan dat de Algemene staven andere persoonsgegevens verstrekt dan: voor- en achternaam, e-mailadres
en van kinderen onder de achttien jaar de geboortedatum. Mochten deelnemers op hun aanmeldformulier hebben
aangegeven dat andere persoonsgegevens gedeeld mogen worden dan is dit toegestaan.

12. Er is geen functionaris voor de gegevensbescherming. Dit is ook niet nodig.
13. Er zijn geen externe partijen die gebruik maken van onze persoonsgegevens.
14. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden.
15. Procedure voor het melden van datalekken binnen 72 uur:
a.

Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang hebben tot die
gegevens;

b.

Een datalek dient bij de voorzitter van het bestuur gemeld te worden;

c.

De voorzitter stelt de overige leden van het bestuur op de hoogte;

d.

De voorzitter meld het voorval bij de Autoriteit Persoonsgegevens (datalekken.autoriteitspersoonsgegevens.nl).
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