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Privacy Statement Dun Blaouwun Beer 

 

Dun Blaouwun Beer is een stichting die tot doel heeft: 

• Het bevorderen in Berlicum en Middelrode van een waardige carnavalsviering in de 

Berlicumse geest en overeenkomstig de bij de Berlicummers levende tradities. 

• Het organiseren, coördineren en financieren van alle carnavalselementen, waarbij Berlicum 

en Middelrode in zijn geheel, al dan niet in verenigingsverband, betrokken zijn.  

Dun Blaouwun Beer verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant 

informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de 

verwerking van persoonsgegevens door Dun Blaouwun Beer. Daaronder wordt in dit privacy 

statement verstaan Dun Blaouwun Beer bestuur en alle aangesloten groepen, commissies en 

carnavalsverenigingen.  

  

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 

combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je 

geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee 

omgaan. Ook foto’s en video’s kunnen worden gezien als persoonsgegevens.  

  

Van wie verwerkt Dun Blaouwun Beer persoonsgegevens?  

Dun Blaouwun Beer verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 

relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  

• Leden en vrijwilligers van de bij Dun Blaouwun Beer aangesloten groepen en commissies 

• Mensen die interesse tonen in een rol als vrijwilliger bij Dun Blaouwun Beer of ooit 

vrijwilliger zijn geweest   

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, 

willen krijgen of hebben gehad  

• Mensen die deelnemen aan of publiek zijn bij door Dun Blaouwun Beer georganiseerde 

evenementen 

  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

Het bestuur van Dun Blaouwun Beer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. 

De leden en vrijwilligers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens.   

 

Waarvoor verwerkt Dun Blaouwun Beer persoonsgegevens?  

Als je lid of vrijwilliger wilt worden bij Dun Blaouwun Beer of een andere relatie (bijvoorbeeld 

adverteerder, sponsor) met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig.  

Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te 

informeren over zaken die voor jouw rol in de organisatie belangrijk zijn. Maar ook als je een vraag 

stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.   

Foto’s en video’s zijn in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens en die kunnen gebruikt worden 

voor promotiedoeleinden. Door middel van het publiceren van foto’s en video’s promoot Dun 

Blaouwun Beer haar doelen.  

  

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning 

van administratieve processen rondom kosten van activiteiten, contributie, bijdragen voor eten, 

facturering adverteerders, enzovoorts.  
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Verwerkt Dun Blaouwun Beer ook bijzondere persoonsgegevens?  

Dun Blaouwun Beer verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens in de vorm van foto’s en videos 

van evenementen die georganiseerd worden door Dun Blaouwun Beer of carnavalsverenigingen in 

dun Birrekoal.  

  

Dun Blaouwun Beer vraagt niet naar gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals 

bijvoorbeeld een BSN-nummer.   

  

Hoe gaat Dun Blaouwun Beer met mijn persoonsgegevens om?  

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor 

normaal gebruik binnen het organisatieonderdeel waarin je actief bent of het doel waarvoor zij 

dienen. Bij het publiceren van foto’s en video’s wordt altijd een zorgvuldige belangenafweging 

gemaakt om schade aan individuen te voorkomen. 

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  

De secretaris van het bestuur van Dun Blaouwun Beer en de secretaris van het organisatieonderdeel 

waarbij je betrokken bent kan je gegevens inzien. Binnen een organisatieonderdeel kunnen leden 

elkaars adres, e-mailadres en telefoonnummer zien. Dat kan handig zijn, voor het maken van 

onderlinge afspraken. Maar altijd geldt dat iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens wordt 

geacht daar zorgvuldig en integer mee om te gaan en deze persoonsgegevens niet te onthullen 

buiten de doelgroep. 

 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Dun Blaouwun Beer 

Dit gebeurt alleen als je bijvoorbeeld van groep of commissie wisselt, zodat je niet opnieuw je 

gegevens door hoeft te geven. Dun Blaouwun Beer zal geen gegevens uitwisselen met externe 

partijen.  

  

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap of vrijwilligersrol worden na uitschrijving bewaard om 

statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. 

Daarnaast is het voor de Dun Blaouwun Beer met deze informatie mogelijk oud-leden en -vrijwilligers 

opnieuw te benaderen voor activiteiten of te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het 

bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.  

  

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Dun Blaouwun Beer gebonden aan de daarvoor geldende 

wet- en regelgeving.  

  

Kan ik zien welke gegevens Dun Blaouwun Beer van mij verwerkt?  

Door je gegevens op te vragen kun je zien wat er aan gegevens verwerkt is. Opvragen doe je bij 

betreffend organisatieonderdeel of via secretaris@dunblaouwunbeer.nl  

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Dun Blaouwun Beer kun je 

terecht bij de voorzitter of de secretaris via secretaris@dunblaouwunbeer.nl. Je kunt ook een klacht 

indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Wijzigingen privacybeleid Dun Blaouwun Beer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 

brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid te raadplegen, zodat je 

van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via 

www.dunblaouwunbeer.nl .  


