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PRIVACY PROTOCOL WEBSITE S.C. DE STIJLOREN
S.C. de Stijloren respecteert de privacy van de bezoeker van haar website, in het bijzonder de rechten
van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege
volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun recht zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens http://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl
De huidige op de website beschikbare versie van het privacy protocol is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie vervangt.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Stichting Carnaval de Stijloren, KvK 41102177
Contactpersoon:
Secretariaat S.C. de Stijloren. Het secretariaat van SC de Stijloren is bereikbaar via
info@scdestijloren.nl
2. De onderstaande gegevens worden verwerkt door S.C. de Stijloren.
2.1. In het kader van het inschrijven voor de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens
verzameld:
2.1.1. Voor- en achternaam
2.1.2. E-mailadres
2.2. SC de Stijloren verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
2.2.1. Voor- en achternaam, e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief.
3. Bewaartermijnen
SC de Stijloren bewaart de persoonsgegevens gedurende de inschrijving aan de nieuwsbrief.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1. Het secretariaat is verantwoordelijk voor het handhaven van dit privacy protocol. Om het
lekken van persoonsgegevens te voorkomen, tekent het secretariaat en de
websitebeheerder een geheimhoudingsverklaring
4.2. Het secretariaat beschikt over alle persoonsgegevens en archieven van S.C. de Stijloren. Het
secretariaat en de websitebeheerder zullen deze gegevens zorgvuldig bewaren volgens het
privacy protocol.
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4.3. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan een externe partij/verwerker of
gepubliceerd worden dient een overeenkomst ondertekend te worden door het secretariaat
van S.C. de Stijloren en de desbetreffende persoon. Indien de persoon jonger is dan 16 jaar
dient een ouder/verzorgende te tekenen.
4.4. Persoonsgegevens die door S.C. de Stijloren digitaal bewaard worden, zijn opgeslagen in een
omgeving die beschermd is tegen virussen. Verder is deze omgeving volledig up to date.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1. Via het secretariaat van SC de Stijloren kan een verzoek worden ingediend om
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SC de Stijloren zal
het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand de ondergetekende informeren.
5.2. Indien de ondergetekende bezwaar wil maken tegen de verwerking van de
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan de ondergetekende contact opnemen met
het secretariaat.
5.3. Indien de ondergetekende klachten heeft over de wijze waarop SC de Stijloren
persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan de ondergetekende contact
opnemen met de voorzitter van SC de Stijloren.
5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
het secretariaat (info@scdestijloren.nl).
6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail of een geplande
bijeenkomst bekend gemaakt. Wij adviseren de bezoekers om regelmatig het Privacybeleid te
bekijken.
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