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Privacyverklaring (versie 13092018) 

Door het IQ Aarmoei-nieke van Roosendaol, hierna te noemen ‘het IQ’, worden 

privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het IQ acht een 

zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke 

gegevens worden door de vereniging dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij deze verwerking houdt het IQ zich aan de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat het IQ: 

• duidelijk vermeldt met welke doeleinden het IQ persoonsgegevens verwerkt. 

Dat doet het IQ via deze privacyverklaring; 

• de verzameling van persoonsgegevens zich beperkt tot alleen de 

persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

• passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te 

beschermen; 

• uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage 

aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

 

Het IQ is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze 

privacyverklaring legt het IQ uit welke persoonsgegevens het IQ verzamelt en 

gebruikt en met welk doel. Het IQ raadt u aan deze verklaring zorgvuldig te 

lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst vastgesteld op 14 mei 2018. 

Door de inschrijving als lid van het IQ (IQ-1), aanmelding als vriend van het IQ 

(IQ-2) of het verzoek om u op de hoogte te houden van IQ-activiteiten (IQ-3), 

maakt u bepaalde gegevens aan het IQ bekend. Dat kunnen persoonsgegevens 

zijn. Het IQ bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die 

rechtstreeks door het lid worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is 

dat ze aan het IQ worden verstrekt om te verwerken. 
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Het IQ gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring 

genoemde doelen: 

Naam-adres-woonplaats gegevens, telefoonnummer(s), geboortedata, E-

mailadres, bankrekeningnummer, omschrijving van relatie tot het IQ Aarmoei-

nieke. 

Registratie 

Bij activatie van IQ-1, IQ-2 en/of IQ-3 worden een aantal gegevens gevraagd. Na 

verstrekking hiervan bewaart het IQ de opgegeven persoons- en overige 

gegevens met als doel u op de hoogte te houden van informatie over de 

vereniging en haar activiteiten. Het gaat hier over de activiteiten zoals ook 

aangekondigd in de agenda op de website van het IQ Aarmoei-nieke en 

incidentieel om uw steun te vragen voor ons gezelschap zoals b.v. in de 

Rabobank Clubkasactie (of soort gelijke campagne’s). Wij bewaren uw gegevens 

niet langer dan noodzakelijk. 

De geboortedatum (vooral van de leden & gouden bolhoed-dragers) heeft het IQ 

nodig om (eventueel) extra aandacht te kunnen besteden aan de verjaardag. 

Gegeven telefoonnummer(s) zullen door het IQ alleen gebruikt worden om 

contact te maken wanneer adres en/of e-mail niet bruikbaar/correct/gepast is, 

of spoed is vereist. 

Wanneer een lid (IQ-1) of een vriend (IQ-2) het lidmaatschap opzegt worden de 

gegevens omgezet om u (enkel nog) op de hoogte te houden van IQ activiteiten. 

(IQ-3) 

Nieuwsberichten / informatie E-mail 

Het IQ verzendt enkele malen per jaar, een brief en/of E-mail waarmee het IQ 

mensen wil informeren over activiteiten en/of verenigingszaken die interessant 

of belangrijk kunnen zijn i.v.m. komende repetities, optredens of informatief in 

het algemeen. De selectie van de hiervoor gebruikte (e-mail)adressen wordt 

bepaald naar aanleiding van de inhoud van het bericht. 
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Website www.IQAarmoeinieke.nl 

De website is een algemeen toegankelijke website (openbaar). Op deze website 

en op Facebook, Instagram of andere socialmedia kanalen, worden geen 

persoonsgegevens verstrekt. Wel publiceren we hier foto’s, audio en 

filmmateriaal van optredens en activiteiten. En tevens besteden we hier (soms) 

aandacht aan de verjaardag van de actieve leden. 

Daarnaast wordt hier gedeeld:  

*Home 

*Wat doen wij / Historie 

*Beeld&geluid / Foto’s / Video’s / Audio 

*Leden / Gouden Bolhoed dragers / Pentekening.         

*IQ-vrienden / Partners (+ een link naar hun website’s) 

*Contact / Impressum / AVG 

*Agenda 

*Link naar verschillende social media fora van het IQ. 

Op de website worden wel persoonsgegevens gedeeld zoals:  

*Foto’s van optredens, repetities / bijzondere gebeurtenissen.    

*Foto’s van (overleden) IQ-leden.       

*Foto’s en namen van leden ten behoeve van een “smoelenboek” 

*Filmbeelden van optredens, repetities/bijzondere gelegenheden 
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Beeldend materiaal 

Foto’s, film of ander of beeld- of geluidsmateriaal welke op de website van het 

IQ en op de social media fora van het IQ worden getoond zijn meestal opnames 

van optredens van het IQ en bijzondere gelegenheden. In de algemene 

ledenvergadering van 13 september 2018 hebben alle IQ-leden toestemming 

gegeven om beeldend en/of geluidsmateriaal te plaatsen op de IQ-website en op 

de social media fora van het IQ mits de “Richtlijnen voor gebruik van (digitale) 

opnamen (foto, video, geluid) van bijeenkomsten/uitvoeringen/etc. van het IQ 

Aarmoei-nieke van Roosendaol” zoals beschreven in het huishoudelijk reglement 

van het IQ Aarmoei-nieke van Roosendaol zijn gevolgd. Deze ‘richtlijnen’ 

hanteren wij ook voor het gebruik van deze materialen ten aanzien van de 

personen behorende bij genoemde groepen IQ-2 en/of IQ3.  

Toestemming geven voor het maken van een foto, geeft daarmee niet per 

definitie toestemming voor de publicatie ervan. Leden hebben ten alle tijden het 

recht zich te verzetten tegen publicatie van bepaalde foto’s, film of 

geluidsopname. Dit kan schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de secretaris 

van het IQ. 

Nieuwe leden ontvangen voordat zij lid worden van het IQ een kopie van het 

huishoudelijk reglement en daarmee worden ze ook geïnformeerd over dit 

Privacy beleid van het IQ.  

Advertenties en verstrekking aan derden 

Het IQ zal geen enkele persoonsgegevens aan vrienden/sponsors/donateurs of 

derden verstrekken zonder akkoord van de betreffende persoon zelf.  
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Beveiliging 

Het IQ neemt de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om misbruik van en 

ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Het digitale 

bestand met deze gegevens is enkel en alleen door max. 2 bestuursleden te 

openen en staat niet opgeslagen op een centrale server. Wanneer een van beide 

personen zijn bestuursfunctie neerlegt zal toegang tot het genoemde bestand 

onmogelijk gemaakt worden.  

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door 

middel van hyperlinks met de website van het IQ zijn verbonden. Het IQ kan niet 

garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw 

persoonsgegevens omgaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Het bestuur van het IQ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 

brengen in deze privacyverklaring. Deze wordt middels de mededelingen tijdens 

de repetitie bekend gemaakt bij de leden. Tevens zal de meest recente 

verklaring steeds te raadplegen zijn op de website van de vereniging. 

Het IQ Aarmoei-nieke zal deze volledige privacyverklaring publiceren op de 

website WWW.IQAarmoeinieke.nl zodat deze te vinden en in te zien is voor alle 

betrokkenen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 

Voor vragen over het IQ privacybeleid, om wijzigingen door te geven, om inzage 

te krijgen in uw eigen gegevens of om verwijdering van uw persoonsgegevens te 

vragen kunt u te allen tijde contact met het IQ Aarmoei-nieke van Roosendaol 

opnemen via de contact-pagina op de website: WWW.IQAarmoeinieke.nl t.a.v. 

de secretaris.  

Identiteit 

Naam van de vereniging: IQ Aarmoei-nieke van Roosendaol  

Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel: 50657704 
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