
Algemene Verordening Gegevensbescherming                                                                                                          
Privacyverklaring van Volksdansgroep "DUGA" te Driebergen-Rijsenburg 

 
Volksdansgroep "DUGA" slaat persoonsgegevens op van leden, buitengewone leden, wettelijke 
vertegenwoordigers van buitengewone leden, donateurs en docenten, en zal deze met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.  

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen: 
Algemene persoonsgegevens: 
- Voorletters, voornaam en achternaam 
- Telefoonnummer (vast en/of mobielnummer) 
- E-mailadres 
 
Facultatief: 
- Adresgegevens 
 
Bij buitengewone leden wordt ook opgeslagen:: 
- Naam en contactgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s) 
 
Aanvullende financieel gerelateerde gegevens: 
Bij machtiging:  
- Naam van het lid  
- Banknummer en de tenaamstelling van de rekening 
- Ingangsdatum 
- kennisgeving van de machtiging 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
Wanneer u lid, buitengewoon lid, donateur of docent wordt van Volksdansgroep DUGA worden de door u 
verstrekte persoonsgegevens in een database vastgelegd. Van buitengewone leden worden ook gegevens 
vastgelegd van de wettelijke vertegenwoordiger(s). Alleen die gegevens die nodig zijn om het lidmaatschap 
of deelname aan een activiteit te regelen en met u te communiceren, worden opgeslagen. Uw persoonlijke 
gegevens worden niet gedeeld buiten de vereniging.  
 
Deze gegevens worden opgeslagen in het archief dat wordt beheerd door de secretaris. Dit archief wordt zo 
goed mogelijk beschermd tegen ongeoorloofde toegang van derden Dit geldt ook voor digitale backup 
copieën van dit archief. 
 
De bestuursleden hebben inzicht in de algemene gegevens van de leden. De gegevens worden gebruikt om 
met u te communiceren en u te informeren over DUGA-activiteiten. 
 
Onder de gewone leden, donateurs en docenten wordt een onderlinge namenlijst gedeeld. Voor toevoeging 
van adres en contactgegevens moet de betreffende persoon toestemming gegeven hebben. 
 
De penningmeester en de secretaris hebben inzicht in de financieel gerelateerde gegevens voor de 
financiële afhandeling van een lidmaatschap of een activiteit 
 
Uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
– Recht van verzet: op uw verzoek zal toezending van informatie aan u worden stopgezet. 
– Recht op inzage: op uw verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonsgegevens die door 
Volksdansgroep DUGA over u zijn vastgelegd. 
– Recht op correctie: indien uw vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw 
verzoek aanpassen. 
– Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek van u zullen uw persoonsgegevens worden gewist. De 



gegevens zullen uiterlijk op 1 januari daaropvolgend worden verwijderd. Daarbij worden alle gegevens 
verwijderd die zouden kunnen leiden tot een herkenbaar persoon. Dat een persoon lid is geweest, blijft wel 
zichtbaar voor zover een bewaartermijn noodzakelijk is (zie onder Bewaartermijn). 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient per email via het bij ons geregistreerde emailadres te geschieden. 

Voor al deze gevallen dient u contact op te nemen met de secretaris van de afdeling, secretaris@duga-
dans.nl. 
 
 
Bewaartermijn 
 Alle betaalgegevens zoals opgenomen in de bankafschriften worden zeven jaar bewaard, ook na 
beëindiging van het lidmaatschap, donateurschap of een activiteit waaraan is deelgenomen. 

Alle persoonsgegevens van actieve leden worden bijgehouden voor de doelen zoals boven omschreven tot 
uiterlijk 1 januari volgend op het jaar waarin het lidmaatschap wordt beëindigd. Voormalige leden kunnen 
ervoor kiezen (een deel van) hun gegevens niet te laten wissen indien zij op de hoogte willen blijven van 
bijzondere activiteiten die buiten het normale lesprogramma worden georganiseerd. Zij dienen er zelf voor 
te zorgen dat deze gegevens up-to-date blijven. 
 
Gebruik van cookies 
Op de website van DUGA wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies noch andersoortige 
"tracking" middelen.  
Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina's bezocht worden, niet door wie. 

 
 

Persoonsgegevens en de website en sociale media van de vereniging 
 
Persoonsgegevens van leden en donateurs worden niet op de website van de Vereniging geplaatst en 
kunnen ook niet via deze website worden herleid. Uitzondering hierop betreffen een of meer 
persoonsgegevens van leden, donateurs, docenten of derden die bij de uitvoering van activiteiten van de 
Vereniging betrokken zijn en waarvoor publicatie voor het uitvoeren van die activiteiten van de Vereniging 
noodzakelijk is. Deze personen dienen daarvoor vooraf schriftelijke toestemming aan het bestuur te 
hebben gegeven. 
 
Voor het maken van beeldmateriaal waarop leden, donateurs, docenten en/of bij de activiteiten van de 
Vereniging betrokken derden herkenbaar zijn afgebeeld geldt dat voorafgaande aan die activiteit het 
bestuur van de Vereniging mondeling toestemming vraagt aan de betrokkenen. Iedere betrokkene mag 
weigeren.  
 
Voor het hierboven vermelde beeldmateriaal geldt dat publicatie op een website, op sociale media en/of in 
gedrukte media slechts is toegestaan nadat het bestuur van de Vereniging vooraf mondeling of per e-mail 
toestemming aan de betrokkenen heeft gevraagd. Betrokkenen mogen weigeren. 
 
Vragen 
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de secretaris. 
 
Wijzigingen 
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast na consultatie in de ALV.  
Voor de actuele tekst kunt u altijd de website raadplegen. 
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