privacyverklaring

Stichting Jeugdcircus Caroly hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Stichting Jeugdcircus Caroly houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
Privacyverklaring;
• - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren. Als zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of
in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen
kan dit via de contactgegevens op onze website of via info@jeugdcircuscaroly.nl
•

Verwerking van persoonsgegevens van leden worden door de Stichting verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

• - Administratieve doeleinden;
• - Communicatie over de stichting en/of uitnodigingen
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• - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht; t.w. de mogelijkheid bieden tot het beoefenen v.d.
circussport in stichtingsverband. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de stichting
de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• - Naam, voorletters, roepnaam
• - Geboortedatum
• - Adres gegevens
• - Telefoonnummer;
• - E-mailadres
• - kledingmaat (voor shows en eventuele shirts vesten etc)
• bijzonderheden die een rol kunnen spelen bij het deelnemen van onze activiteiten
Grondslag bijzonderheden;
Tijdens de training/activiteiten is het belangrijk voor de trainers om te weten of er
bijzonderheden zijn om hier tijdens de training/activiteiten rekening mee te kunnen
houden.
• publiceren beeldmateriaal op de website www.jeugdcircuscaroly.nl, sociale media en
in gedrukte publicaties.
Grondslag publiceren beeldmateriaal; Tijdens trainingen, optredens en workshops
maken wij foto’s die wij gebruiken voor social media, websites, gedrukte publicaties, en
andere promotie doeleinden. Mochten hier vragen of opmerkingen over zijn kunt u
contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website of mailen via
info@jeugdcircuscaroly.nl

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen
van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen
privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere
websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
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Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Jeugdcircus Caroly bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u
contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Bestuur Stichting Jeugdcircus Caroly
E-mail:
info@jeugdcircuscaroly.nl
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van
uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

