Privacyverklaring
Werelddansvereniging Hai la joc
Werelddansvereniging Hai la joc, statutair gevestigd in Groningen, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De vereniging
heeft dit document opgesteld om te voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit is een privacywet die vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele
Europese Unie.

Contactgegevens

De vereniging is bereikbaar via e-mail: info@hailajoc.nl. Het correspondentieadres per post is
Hoorniklaan 15, 9721 WZ Groningen en de vereniging is geregistreerd in het register van de
Kamer van Koophandel onder nummer 40024270.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur is steeds verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens binnen de
vereniging. De secretaris is de contactpersoon voor privacyzaken en is bereikbaar via
privacy@hailajoc.nl

Register van verwerkingsactiviteiten
Ledenadministratie

Hai la joc verwerkt persoonsgegevens van leden van de vereniging in de ledenadministratie. De
grondslag hiervoor is ‘het gerechtvaardigd belang van registratie’, omdat zonder deze gegevens
de vereniging niet kan functioneren. De volgende gegevens worden opgenomen in de
ledenadministratie:
• Naam (voor- en achternaam, voorletters)
• Postadres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Jaar waarin het lidmaatschap is ingegaan
• Betaling contributie en afhandeling daarvan
• Kledingmaten

Ledenlijst

Hai la joc stelt een ledenlijst ter beschikking aan de leden, vanwege het gerechtvaardigd belang
ten behoeve van onderling contact voor planning van repetities, optredens e.d.. Daarbij gelden de
volgende spelregels:
De lijst wordt alleen aan de leden beschikbaar gesteld voor persoonlijk gebruik. De lijst wordt niet
verstrekt aan niet-leden en wordt niet gebruikt voor marketing of commerciële doeleinden.
De lijst wordt via onze beveiligde cloud-oplossing voor alleen leden beschikbaar gesteld.
Elk lid is in de gelegenheid aan te geven welke gegevens op de ledenlijst vermeld mogen worden.
De wensen van leden worden gerespecteerd. Vermelding is vrijwillig. Gegevens die je niet in de
ledenlijst opgenomen wenst te hebben worden niet opgenomen en kun je ook zelf verwijderen.

Oud-leden

Hai la joc houdt ook een bestandje bij met NAW-gegevens van oud-leden van de vereniging om
hen te informeren over activiteiten. Bij beëindiging van het lidmaatschap kun jij aangeven of je
gegevens voor bovenstaand doel bewaard mogen worden.

Onderlinge communicatie en afstemming

Voor de onderlinge afstemming, met name rond optredens, wordt gebruik gemaakt van de
WhatsApp groep. Hierbij is met name het persoonlijke telefoonnummer noodzakelijk. Alle overige
gegevens zijn facultatief. Voor festivals kan een tijdelijke WhatsApp groep worden aangemaakt
voor de festivalgangers. Deelname aan de WhatsApp-groepen is vrijwillig.
Daarnaast word gebruik gemaakt van een planningsinstrument zoals MySportsplanner, om de
beschikbaarheid en aanwezigheid op verenigingsactiviteiten zoals trainingen, optredens en
vergaderingen te organiseren. Hiervoor is een aanmelding met naam en wachtwoord nodig, alle
andere (persoonsgegevens) zijn facultatief en kunnen zelf beheerd worden.

Foto- en filmmateriaal

Tijdens de lessen, activiteiten en optredens kan foto- en filmmateriaal gemaakt worden die aan
Hai la joc ter beschikking gesteld wordt. Hierbij kan het voorkomen dat ook inmiddels oud-leden
hierop staan. Dit materiaal is primair alleen voor intern gebruik als oefenmateriaal. Deze foto’s
kunnen gedeeld worden op Facebook, de website of gebruikt worden als promotiemateriaal op
posters, flyers en in de media. Op verzoek wordt hierbij de naam van de fotograaf vermeld.
Gehele optredens en choreografieën van dansen worden over het algemeen niet openbaar online
gedeeld, in verband met auteursrecht op de choreografieën. Er zijn echter dansen waarop dit niet
van toepassing is en soms worden delen van dansen gedeeld. Tevens kunnen opnames van
gehele voorstellingen verspreid worden onder de personen of vereniging(en) die hieraan hebben
meegedaan.
Leden van Hai la joc weten dat ten behoeve van promotiedoeleinden foto- en filmmateriaal waar
zij op voorkomen, openbaar gemaakt kan worden. Het bestuur neemt de verantwoordelijkheid dat
hierbij geen compromitterend materiaal wordt gebruikt.

Matentabel

Van leden worden maten bijgehouden in een bestand op Stack, ten behoeve van de kostuums en
choreografieën. De volgende gegevens worden bijgehouden: lichaamslengte en lengte van romp,
arm en (boven)been, omtrek van borst, hals, taille en hoofd, schouderbreedte, e.d..
Door lid te worden verklaar je akkoord met het gebruik van deze gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Hai la joc verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

Hai la joc verwerkt je persoonsgegevens voor de ledenadministratie op basis van de grondslag:
’Wettelijke verplichtingen’ voor de financiële gegevens die voor de financiële verantwoording
worden bijgehouden.
‘Gerechtvaardigd belang’ voor de overige persoonsgegevens voor het kunnen organiseren van de
vereniging, zoals toezending informatie over verenigingsactiviteiten, toezending van de
nieuwsbrief en ander verenigingsnieuws, afhandeling betaling en wettelijke verplichtingen.

Locatie van gegevens

Hai la joc gebruikt een cloud-gebaseerde locatie voor het binnen de vereniging delen van foto’s,
video en andersoortige bestanden bij de Nederlandse provider TransIP. Hier is ook een
verwerkersovereenkomst mee afgesloten, die daar bij de verenigingsdocumenten te vinden is.
Daarnaast is er een losse harde schijf in beheer bij de PR-commissie met een back-up van deze
bestanden.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Ledenadministratie

We bewaren alle persoonsgegevens van de leden in de ledenadministratie zolang het
lidmaatschap duurt. Daarna wordt het lidmaatschap administratief beëindigd.
Contactgegevens van oud-leden worden langer bewaard, bijvoorbeeld met het oog op
uitnodigingen voor reünies of andere bijzondere activiteiten van de vereniging. Als je als oud-lid

niet meer in deze administratie opgenomen wilt zijn kun je daartoe contact opnemen met de
secretaris waarna deze alle persoonsgegevens uit de ledenadministratie verwijdert.
Gegevens over ontvangen en gedane betalingen worden gedurende 7 jaar bewaard vanwege de
controleerbaarheid van het financieel beheer van de vereniging en fiscale vereisten.

Ledenlijst

Na beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging worden alle gegevens over het oud-lid
van de ledenlijst verwijderd.

Foto’s en filmmateriaal

Deze gegevens blijven in de cloudomgeving zolang die relevant is voor gebruik door Hai la joc,
bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden of als referentiemateriaal.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hai la joc verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is het functioneren van
de vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zo kan de organisatie van een festival waaraan deelgenomen wordt persoonsgegevens vragen,
zoals de leeftijd. Verstrekking van deze gegevens wordt altijd tot een minimum beperkt. Vanaf de
verstrekking heeft de ontvanger een zelfstandige verwerkingsverantwoordelijkheid over de
ontvangen gegevens
Voor uitwisseling van contactgegevens met derden wordt altijd het mail-adres van de vereniging
gebruikt en geen persoonlijke mail. Als enige aanvulling hierop wordt het persoonlijke
telefoonnummer van de Zakelijk Leider op de website vermeld als contactmogelijkheid.
De persoonsgegevens van de bestuursleden van de vereniging worden gedeeld met de Kamer
van Koophandel, vanwege de wettelijk verplichte opname in het register van verenigingen en
stichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hai la joc gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies om ervoor te zorgen
dat de website naar behoren werkt. Hai la joc legt geen persoonsgegevens van jou vast via
cookies. Een melding op scherm over het gebruik van cookies is derhalve niet nodig.
Hai la joc heeft ook een Facebook-pagina. Voor informatie over het gebruik van cookies van deze
pagina verwijzen wij naar het privacy-beleid van Facebook.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hai la joc neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Om die reden worden de leden- en financiële administratie niet online in de ‘cloud’
beheerd, maar op de harde schijf van een computer van de secretaris en de penningmeester.
Deze computers zijn voorzien van de gebruikelijke beveiligingssoftware, zoals een antivirusprogramma en een firewall. Om te voorkomen dat de administratie van de vereniging verloren
gaat, wordt periodiek een back- up gemaakt. De andere persoonsgegevens staan op onze
‘Stack’. Dat is een goed beveiligde, alleen voor leden toegankelijke en in Nederland gehoste
internet-opslag. Als jij de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met de vereniging via privacy@hailajoc.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wanneer je je aanmeldt als lid van de vereniging, geef je de verenging toestemming voor het
genoemde gebruik van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te
zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen of waar mogelijk dat zelf te zoen. Daarnaast heb je
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Hai la joc.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van je
persoonsgegevens sturen naar de secretaris via privacy@hailajoc.nl.
Hai la joc wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

