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Met welk doel worden persoonsgegevens in een bestand bewaard?
Ter ondersteuning van (bestuurlijke) activiteiten worden persoonsgegevens vastgelegd door CS de
Heikrikkels met als doel te kunnen voldoen aan de uitvoering van haar bestuurlijke taken en het
beschikken over persoonsgegevens betreffende haar (jeugd)leden en bezoekers van de website.

Wie binnen de organisatie zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens?
De primaire verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens is een taak van het
bestuur. De vastlegging van persoonsgegevens voor bestuurlijke doeleinden (o.a. contact gegevens
van leden, commissies en betrokken instanties bij de organisatie van activiteiten) gebeurd door de
secretaris van het bestuur.
De vastlegging van persoonsgegevens voor haar activiteiten (o.a. persoonsgegevens van leden en/of
contactgegevens van sponsoren en/of andere wettelijke vertegenwoordigers) gebeurd door leden en
het bestuur van de diverse commissies.

Welke persoonsgegevens worden in het bestand opgenomen, is daar een overzicht van?
In bijlage A vindt U een volledige overzicht van persoonsgegevens welke door CS de Heikrikkels
worden vastgelegd.

Worden er bijzondere persoonsgegevens bewaard? En welke wettelijke uitzonderingsregel is van
toepassing?

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd en bewaard.

Hoe worden de personen geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden bewaard?
CS de Heikrikkels maakt via haar website www.heikrikkels.nl melding van haar verplichtingen rondom
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit gebeurd doormiddel van het plaatsen van een
banner.

Wat is er geregeld voor personen om hun eigen persoonsgegevens in te zien?
Middels een schriftelijk verzoek aan het Bestuur is het mogelijk dat personen hun eigen
persoonsgegevens in kunnen zien. Deze inzage zal gebeuren onder supervisie van een van leden van
het bestuur (voorzitter, secretaris en/of penningmeester).

Hoe worden de persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden primair vastgelegd op een Cloud computer. Hiertoe heeft CS de
Heikrikkels een specifiek ingerichte data-share omgeving te weten Google Drive (Cloud). De toegang
tot deze omgeving wordt beheerd door de secretaris en het bestuur van de verantwoordelijke
commissies. Binnen deze omgeving wordt gebruik gemaakt van specifieke mappen welke uitsluitend

toegankelijk zijn voor leden welke hiertoe gemachtigd zijn, ter ondersteuning van uitvoering van haar
taken (zie bijlage B).
Ter ondersteuning van de activiteiten is het mogelijk dat een fysieke lijst met persoonsgegevens
gebruikt, deze wordt beheerd door het lid welke belast is met de organisatie van betreffende
activiteit en/of specifieke taak. De persoonsgegevens zullen nimmer gedeeld worden met personen
welke niet als lid aan CS de Heikrikkels verbonden zijn.

Zijn er kopieën of wordt er een back-up van het gegevensbestand gemaakt en hoe wordt die
bewaard? Voor continuïteit van de CS de Heikrikkels wordt door specifieke leden een lokale schijfkopie gebruikt. Als voorbeeld: De secretaris beschikt over een volledige schijf kopie van de Google
Drive (Cloud), mocht in het onverhoopte geval de gemeenschappelijke data-sharing omgeving niet
toegankelijk zijn. Deze informatie is uitsluitend toegankelijk op een specifiek account op een lokale
computer.
De bewaartermijn van persoonsgegevens is maximaal 2 jaar na afloop van de activiteit en zullen
daarna verwijderd worden.

Welke maatregelen heeft de organisaties genomen om te voorkomen dat andere onbedoeld
persoonsgegevens kunnen inzien?
CS de Heikrikkels maakt gebruikt van een beveiligende data-share omgeving, welke uitsluitend ter
beschikking gesteld wordt aan hiertoe gemachtigde leden. Een lid heeft uitsluitend toegang middels
een persoonlijk gebruikersnaam en toegangscode.
Daarnaast worden alle bestanden met persoonsgegevens beschermd met het instellen van een
specifiek wachtwoord welke door het verantwoordelijke lid welke het bestand beheerd bepaald
wordt en zal ervoor zorg dragen dat deze uitsluitend verstrekt wordt aan leden welke voor de
uitvoering van haar verantwoordelijkheid en/of taken beschikking dient te hebben over betreffende
persoonsgegevens.

Wie binnen de CS de Heikrikkels hebben toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens?
In principe is het mogelijk dat ieder lid van CS de Heikrikkels toegang kan hebben tot
persoonsgegevens mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar taak. De beheerder van het
bestand met persoonsgegevens ziet toe dat deze informatie uitsluitend wordt gedeeld met de leden,
welke deze informatie nodig hebben.

Is er een functionaris voor de gegevensbescherming in de organisatie?
CS de Heikrikkels heeft geen specifieke functionaris voor de gegevensbescherming. De secretaris is
primair aanspreekpunt voor gegevensbescherming voor CS de Heikrikkels.

Zijn er afspraken gemaakt met externe partijen die de persoonsgegevens verwerken, is er een
verwerkersovereenkomst?
Niet van toepassing. CS de Heikrikkels heeft geen afspraken met externe partijen over het leveren
van persoonsgegevens.

Worden er overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens gebruiken en staat
daar in dat de bestanden na gebruik vernietigd worden?
Niet van toepassing. CS de Heikrikkels heeft geen overeenkomsten gesloten met derden welke
persoonsgegevens gebruiken.

Heeft een de organisatie een procedure opgesteld voor het melden van datalekken, en staat die op
papier?
//deze volgt nog
Zie bijlage C – Stappenplan - Hoe om te gaan met datalekken?
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Voorzitter,
Dirk Meijer

Secretaris,
Dirk van den Tillaar

Verklaring en definities
Commissies
Bestuur
Leden

Bezoekers website

Een groep van leden welke gezamenlijk invulling geeft aan een bepaalde
taak en/of functie.
Het bestuur van CS de Heikrikkels wordt gevormd door de Voorzitter,
Penningmeester en Secretaris en minimaal 2 overige bestuursleden.
Personen die in de stichting deel uit maken van:
a) een bestuur; b) een Prins en/of een Prinses Carnaval;
c) een Raad van Elf;
d) een Hoge Raad;
e) Opper-Krikkels;
f) Krikkelblaozers;
g) overige, in het huishoudelijk reglement te benoemen, groepen en
personen
Personen welke onze website bezoeken: www.heikrikkels.nl

Bijlage A – Overzicht bestanden met persoonsgegevens
Bestand Leden CS de
Heikrikkels
Bestandstype: Excel
Beheerder: Secretaris

Ter ondersteuning van het bestuur van de stichting en organiseren van
activiteiten worden persoonsgegevens van de leden vastgelegd.
De volgende gegevens worden vastgelegd
• Roepnaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adres
• Huisnummer
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoon
• Nummer
• e-Mail
• Bestuur (Functie)
• Per datum

Bestand Leden Jeugdraad CS
de Heikrikkels
Bestandstype: Excel
Beheerder: Bestuur
Jeugdcommissie

Ter ondersteuning van het bestuur van de stichting en organiseren
van activiteiten worden persoonsgegevens van de leden van de
Jeugdraad vastgelegd.
De volgende gegevens worden vastgelegd
• Roepnaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adres
• Huisnummer
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer (ouders)
• e-mail
• Geb. Datum
• Groep
• Hobby’s

Bestand
Fotocommissie CS de
Heikrikkels
Bestandstype: Flickr
account.
Beheerder: Bestuur
fotocommissie

Tijdens de activiteiten van CS de Heikrikkels worden door de fotocommissie
foto’s gemaakt. Tijdens alle activiteiten wordt er duidelijk zichtbaar
aangeplakt dat er foto’s gemaakt worden. Mocht u hier niet mee akkoord
gaan dient u dat te bespreken met de dienstdoende fotograaf. De foto’s
worden opslagen op de beveiligde account van Flickr waar alleen de leden
van de fotocommissie en de beheerder van de website toegang tot heeft.
De foto’s worden ook op de website (www.heikrikkels.nl) geplaatst.

Bestand bezoekers
website CS De

Wanneer u de website van CS de Heikrikkels worden de volgende
gegevens vastgelegd:

Heikrikkels
Bestandstype:
databasebestand
Beheerder:
Desi Kluijtmans

Contactformulier
Wanneer u het contactformulier ingevuld heeft verwerken wij de volgende
gegevens:
• Naam
• E-mailadres
• Uw bericht
• IP-adres
Cookies
Wanneer u de website bezoekt (www.heikrikkels.nl) wordt er een cookie
geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze
website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie
bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan
worden herkend. Wanneer u de website bezoekt, verschijnt er een banner
waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Wanneer u
toestemming geeft voor het plaatsen van de cookies is deze geldig voor een
periode van 13 maanden. CS De Heikrikkels maakt op de website alleen
gebruik van de functionele cookies.
Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van
sessie- en inloginformatie. De website kan daardoor speciaal op jouw
voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven
voor het plaatsen van cookies kan Vandesi.nl dit door middel van een
cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds je voorkeuren te
herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van de website
kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de
instellingen van uw browser.
Sociale netwerken
CS De Heikrikkels heeft op de website buttons opgenomen om webpagina’s
te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken
als Facebook. De buttons werken door middel van stukjes code die van
Facebook respectievelijk zelf afkomstig is. Met deze code worden cookies
geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van
Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze partijen
anonimiseren de verzamelde informatie zo veel mogelijk. De informatie
wordt overgebracht naar en door Facebook, opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield
principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.
Foto’s
De foto’s die gemaakt zijn tijdens de activiteiten door de fotocommissie

worden geplaatst op de website.
Bestand Sponsors CS
de Heikrikkels
Bestandstype: Excel
Beheerder:
Sponsorcommissie

Ter ondersteuning van de taken en activiteiten van de sponsor commissie
wordt door het bestuur persoonsgegevens van de sponsoren vastgelegd.

Bestand bezoekers
website CS De
Heikrikkels
Bestandstype:
databasebestand
Beheerder:
Desi Kluijtmans

Wanneer u de website van CS de Heikrikkels worden de volgende
gegevens vastgelegd:

De volgende gegevens worden vastgelegd
• Soort Sponsor (Financieel / Natura)
• Referentie
• Contact Sponsorcommissie
• Vermelding op sponsorbord
• Website
• email
• Contact persoon
• Adres
• Postcode
• Plaats
• Telefoon
• Sponsoring in natura
• Sponsor in euro
• Periode
• Datum ingang
• Factuur nummer
• Afwijkend bezoekadres (wanneer van toepassing)

Contactformulier
Wanneer u het contactformulier ingevuld heeft verwerken wij de volgende
gegevens:
• Naam
• E-mailadres
• Uw bericht
• IP-adres
Cookies
Wanneer u de website bezoekt (www.heikrikkels.nl) wordt er een cookie
geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze
website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie
bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan
worden herkend. Wanneer u de website bezoekt, verschijnt er een banner
waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Wanneer u
toestemming geeft voor het plaatsen van de cookies is deze geldig voor een
periode van 13 maanden. CS De Heikrikkels maakt op de website alleen
gebruik van de functionele cookies.
Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van
sessie- en inloginformatie. De website kan daardoor speciaal op jouw
voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven
voor het plaatsen van cookies kan Vandesi.nl dit door middel van een
cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds je voorkeuren te

herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van de website
kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de
instellingen van uw browser.
Sociale netwerken
CS De Heikrikkels heeft op de website buttons opgenomen om webpagina’s
te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken
als Facebook. De buttons werken door middel van stukjes code die van
Facebook respectievelijk zelf afkomstig is. Met deze code worden cookies
geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van
Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze partijen
anonimiseren de verzamelde informatie zo veel mogelijk. De informatie
wordt overgebracht naar en door Facebook, opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield
principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.
Foto’s
Alle foto’s die gemaakt worden tijdens activiteiten worden gepubliceerd op
de website. Mocht u aangegeven hebben hiermee niet akkoord te gaan en
dit kenbaar heeft gemaakt aan een lid van de fotocommissie worden deze
niet geplaatst. Wilt u dat een foto verwijderd wordt op de website van CS
de Heikrikkels kunt u contact opnemen met: Desi Kluijtmans, Beheerder
website, info@vandesi.nl.
Facebook CS de
Heikrikkels
Beheerders: Sheila
en Desi

Ter ondersteuning van het bestuur van de stichting, promotie en het
organiseren van activiteiten publiceren we filmpjes en foto’s van leden, en
bezoekers van onze activiteiten.

Bijlage B – Toegangslijst Google Drive (Cloud)
Google Drive Map

Toegang
Beheerder
Bestuur CS de Heikrikkels Secretaris
Sponsoring CS de Heikrikkels Bestuur sponsorcommissie
Website
Beheerder
Social Media (Facebook)
Sheila, Desi
Jeugdraad
Bestuur Jeugdcommissie

Lezen / Schrijven
Dirk, Dirk, Paul, Ilse, Joep, Rick en Harold
Femke, Jurgen, Leon en Martijn
Desi
Sheila en Desi
Desi, Ilse, Paul, Suzanne, Robin

