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Carnavalsvereniging de Duinknijnen streeft ernaar om de veiligheid van de persoonsgegevens van 

alle leden, sponsoren en bezoekers van onze vereniging te kunnen waarborgen. Wij willen u hierover 

duidelijk en transparant informeren en u de mogelijkheid bieden tot het wijzigen en verwijderen van 

uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven wij u antwoord op de verwerking van alle 

persoonsgegevens conform de AVG. Op 25 mei 2018 is deze Algemene Verordening 

Gegevensbescherming in werking getreden voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. 

 

 

Dit privacy beleid is van toepassing op Stichting Zilker Carnaval De Duinknijnen, in het vervolg 

genoemd als De Duinknijnen. Gevestigd op het Lavendelhof 44, 2203 EG, te Noordwijk, KVK: 

28086513. 

 

 

Binnen De Duinknijnen is in het algemeen het bestuur de verantwoordelijke van de verwerking van 

persoonsgegevens. De Secretaris van De Duinknijnen treedt hierin op als functioneel beheerder van 

alle persoonsgegevens, de secretaris van de Dwergknijnen treed op voor de jeugdcommissie en de 

minderjarige leden van het jeugdcarnaval. De verantwoordelijke voor persoonsgegevens kunt u 

bereiken via: 

 

3.1 De Duinknijnen 

Email   : secretaris@duinknijnen.nl  

Adres   : Lavendelhof 44 

Postcode  : 2203EG, Noordwijk  

 

3.2 De Dwergknijnen  

Email   : secretaris@dwergknijnen.nl  

Adres   : St. Jacobstraat 64 

Postcode  : 2191 BG, De Zilk 

Privacybeleid 
De Duinknijnen 
Versie 01.2018 

 

 

 

mailto:secretaris@duinknijnen.nl
mailto:secretaris@dwergknijnen.nl


Vastgesteld op  -  -2018, door het bestuur van Stichting Zilker Carnaval De Duinknijnen 

 

4. Doel en grondslag 

De bovenstaande gegevens verwerken De Duinknijnen voor de volgende doelen: 

✓ Informatie verstrekking  

✓ Het kunnen organiseren van activiteiten 

✓ Voor de verwerking van transacties  

✓ Voor de verwerking van verzendingen 

✓ PR doeleinde op sociale media, website, folders en de varia 

✓ Voor de opbouw en het onderhoud van de historie van De Duinknijnen 

 

 

5. Persoonsgegevens 

Om duidelijkheid en transparantie te kunnen creëren voor het verwerken van de persoonsgegevens 

binnen De Duinknijnen hebben wij een onderscheid gemaakt in verschillende groepen. Hieronder 

zullen wij per groep aangeven welke persoonsgegevens worden verwerkt.  

 

5.1 Leden: 

Wanneer u lid bent van De Duinknijnen geeft u ons toestemming voor het verwerken van 

noodzakelijke persoonsgegevens. Onder leden van De Duinknijnen vallen o.a. de raad van 11, 

prinsenparen, adjudanten en alle commissies binnen De Duinknijnen. Uitzonderingen zijn van 

toepassing op de minderjarige leden binnen De Duinknijnen (jeugdcommissie der Dwergknijnen) en 

de junioren en senioren dansgarde van De Duinknijnen. Deze uitzonderingen worden verderop in dit 

privacybeleid van De Duinknijnen behandeld. Voor leden van De Duinknijnen geldt de verwerking 

van de volgende persoonsgegevens; 

✓ Volledige naam 

✓ Adres en woonplaats 

✓ Telefoonnummer 

✓ Email adres 

 

Bovenstaande gegevens worden bewaard ten behoeven van informatieve communicatie. 

Tevens worden er in sommige gevallen persoonsgegevens gedeeld met derden. Dit 

gebeurt alleen met mondeling toestemming van het betreffende lid en naar gelang zijn 

functie dit verlangt binnen De Duinknijnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan contactpersonen 

binnen commissies voor activiteiten. 
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5.2 Minderjarige leden (commissie Dwergknijnen): 

Voor het verwerken van persoonsgegevens van minderjarige leden binnen De Duinknijnen dienen wij 

schriftelijk toestemming te hebben gehad van de ouders of verzorgers van de betreffende 

minderjarige. Deze schriftelijke toestemming zal door de verantwoordelijke secretaris van De 

Dwergknijnen worden bewaard. Voor minderjarige leden binnen De Duinknijnen geldt de verwerking 

van de volgende gegevens: 

✓ Volledige naam 

✓ Adres en woonplaats 

✓ Geboortedatum  

✓ Telefoonnummer 

✓ Email adres 

 

De bovenstaande gegevens worden bewaard ten behoeven van informatieve 

communicatie en het kunnen realiseren van de een jeugdraad/jeugdprinsenpaar elk 

carnavalsseizoen. Deze gegevens worden alleen binnen de betreffende commissie 

gedeeld en niet gedeeld met derden. 

 

5.3 Leden van de Dansgardes van De Duinknijnen 

M.b.t. de leden van de junioren en senioren dansgardes van De Duinknijnen is er sprake van de 

verwerking van persoonsgegevens. De Duinknijnen dienen van deze veelal minderjarige leden ook 

schriftelijk toestemming te hebben gehad van de ouders of verzorgers van het betreffende lid. Deze 

schriftelijke toestemming van de leden van onze junioren dansgarde zal door onze verantwoordelijke 

secretaris van De Dwergknijnen worden bewaard. De schriftelijke toestemming van de leden van de 

senioren dansgarde zal door onze verantwoordelijke secretaris van De Duinknijnen worden bewaard. 

De Duinknijnen verwerken de volgende persoonsgegevens van de betreffende leden: 

✓ Volledige naam 

✓ Adres en woonplaats 

✓ Geboortedatum  

✓ Telefoonnummer 

✓ Email adres 

 

De bovenstaande gegevens worden bewaard ten behoeven van informatieve 
communicatie vanuit De Duinknijnen en hun begeleiding. De gegevens worden niet 
gedeeld met derden.  
 

 

5.4 Kopers merchandise: 

De mogelijkheid bestaat binnen De Duinknijnen om merchandise aan te schaffen, zoals vlaggen van 

de vereniging. Hiervoor moeten De Duinknijnen persoonsgegevens verwerken. Door het aanschaffen 

van onze producten gaat u akkoord van het verwerken van onderstaande gegevens door De 

Duinknijnen. 

✓ Naam koper 

✓ Adres en plaats 

✓ Email adres 

✓ IBAN gegevens 

De bovenstaande gegevens worden alleen bewaard voor de financiële transactie en het versturen 

van de merchandise. 
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5.5 Sponsoren en vrienden van De Duinknijnen:  

De Duinknijnen verwerken tevens persoonsgegevens van zijn sponsoren. Deze gegevens staan 

onder verantwoordelijkheid van onze penningmeester en secretaris van De Duinknijnen. De 

gegevens worden verwerkt ten behoeve van financiële transacties, het aanbieden van advertenties 

en het versturen van nieuws/verenigingsberichten van De Duinknijnen. Wanneer een rechts of 

natuurlijk persoon ervoor kiest om De Duinknijnen te sponsoren, gaan zij akkoord met het verwerken 

van de onderstaande gegevens ten behoeve van deze sponsoring. Voor het kunnen toepassen van 

de bovenstaande handelingen verwerken De Duinknijnen de onderstaande gegevens: 

✓ Naam bedrijf of persoonlijke sponsor 

✓ Adres en plaats 

✓ Telefoonnummer 

✓ Email adres 

✓ IBAN gegevens 

 

De bovenstaande gegevens worden bewaard ten behoeven van het kunnen hebben van informatieve 

communicatie vanuit De Duinknijnen en de sponsoren. Deze gegevens worden verwerkt voor de 

totstandkoming van financiële transacties.  

 

 

5.6 Andere verenigingen en deelnemers optocht: 

De Duinknijnen hebben contact met andere carnavalsverenigingen uit de regio. De 

carnavalsverenigingen nemen deel aan sommige activiteiten van elk ander en hebben een 

onderlinge samenwerking. Ook verwerken De Duinknijnen gegevens van groepen die zich in willen 

schrijven voor deelname aan onze optocht in De Zilk. Voor deze verenigingen en groepen verwerken 

de Duinknijnen de onderstaande gegevens: 

✓ Naam vereniging of groep 

✓ Adres en plaats 

✓ Telefoonnummer 

✓ Email adres 

De bovenstaande gegevens worden verwerkt om de samenwerking en deelname aan elkaars 

activiteiten te kunnen realiseren en om deelname aan onze optocht mogelijk te maken. De gegevens 

worden gebruikt om informatie te kunnen versturen naar de verenigingen en groepen. 

Persoonsgegevens van leden worden alleen gedeeld indien dit noodzakelijk is, zoals omschreven bij 

Leden. Persoonsgegevens van derden worden niet gedeeld met andere verenigingen of groepen. 
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5.7 Contracten: 

De Duinknijnen hebben contracten met sommige bedrijven. Deze contracten zijn door het bestuur 

afgesloten en in overeenstemming met het bedrijf vastgelegd. De contracten worden door het 

bestuur verwerkt en opgeslagen gedurende de overeenkomst met het bedrijf. In deze contracten 

worden de onderstaande persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. 

✓ Naam bedrijf 

✓ Contact persoon van het bedrijf 

✓ Adres en plaats 

✓ Telefoonnummer 

✓ Email adres 

✓ IBAN/ factuurgegevens 

 

 

6. Beeldmateriaal 

De Duinknijnen maken gebruik van het verwerken van beeldmateriaal in de vorm van fotografie en 

video-opnames. De AVG stelt dat beeldmateriaal kan vallen onder het verwerken van 

persoonsgegevens en in sommige gevallen onder bijzondere persoonsgegevens. De Duinknijnen 

verwerken deze gegevens op verschillende manieren (kanalen) zoals de website, sociale media, de 

varia, folders en overige zaken ten behoeve van de PR-doeleinden van De Duinknijnen. Het is een 

onmogelijke opgave om van elke persoon die vastgelegd is op enige vorm van beeldmateriaal 

toestemming te hebben. Ook hebben De Duinknijnen te maken met het Portretrecht. Hieronder 

worden de doeleinden en eventuele verschillen per beeldmateriaal toegelicht. 

 

6.1 Portretfoto’s: 

Leden binnen De Duinknijnen worden vastgelegd op verschillende (portret)foto’s. Hiervoor hebben 

wij schriftelijk toestemming nodig van de genoemde uitzonderingen onder Persoonsgegevens/ 

minderjarige en dansgarde. De andere leden gaan bij hun lidmaatschap automatisch akkoord met het 

tonen van hun foto’s binnen de genoemde kanalen en mediums. Leden kunnen ten alle tijden 

verzoek doen tot het verwijderen/wijzigen van portretfoto’s of de inzage hiervan. 

 

6.2 Beeldmateriaal van activiteiten onder verantwoording van De Duinknijnen: 

De Duinknijnen maken gebruik van huisregels ten tijde van activiteiten die door De Duinknijnen 

worden georganiseerd of die direct onder hun verantwoording vallen. Gedurende deze activiteiten 

leggen De Duinknijnen beeldmaterialen vast. Deze kunnen worden getoond op genoemde kanalen 

en mediums ten behoeve van PR-doeleinden. Wanneer een bezoekers deelneemt aan onze 

activiteiten gaat zij/hij akkoord met onze huisregels. De huisregels van De Duinknijnen kunt u vinden 

op onze site via de volgende link: www.duinknijnen.nl . 
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6.3 Verspreiding door derden: 

Het beeldmateriaal dat door De Duinknijnen wordt getoond op onze kanalen valt bij verspreiding door 

derden niet onder de verantwoordelijkheid van De Duinknijnen, hiervoor wordt geen toestemming 

verleend. Het verspreiden van eigen beeldmateriaal ten tijde van onze activiteiten is alleen 

toegestaan mits dit binnen de wettelijke kaders en richtlijnen valt. Hiervoor kan De Duinknijnen niet 

aansprakelijk worden gesteld.  

 

 

7. Website en sociale media: 

De Duinknijnen maken gebruik van een website en de sociale media kanalen als Twitter, Facebook 

en Instagram. Wij maken hiervan gebruik voor PR en informatieve doeleinden. Om onze digitale 

kanalen te kunnen blijven verbeteren en aan uw wensen te kunnen blijven voldoen maken De 

Duinknijnen gebruik van bepaalde statistische gegevens.  

Bij het bezoeken van de website van De Duinknijnen gaat u akkoord met verwerken van gegevens 

zoals: 

✓ IP-adres 

✓ Bezochte/bekeken beeldmaterialen 

 

Bij de accounts van De Duinknijnen op sociale media maken wij gebruik van de aangeboden tools 

van het betreffende bedrijf. Dit zijn de gratis tools die ter beschikking staan om statistische gegevens 

te kunnen raadplegen over bezoekers van Twitter, Facebook en hun zusterbedrijf Instagram. De 

Duinknijnen maken hier alleen gebruik van ten behoeve van verbetering van onze PR-doeleinden op 

onze profielen.  

 

 

 

8. Opslag persoonsgegevens en beeldmateriaal 

De Duinknijnen maken zoals bovenstaande vermeld gebruik van de verwerking van 

persoonsgegevens en beeldmateriaal. De persoonsgegevens worden opgeslagen op verschillende 

systemen.  

 

8.1 leden: 

De persoonsgegevens van onze prinsenparen en leden worden bewaard op door de secretaris van 

De Duinknijnen. De Persoonsgegevens van onze prinsenparen worden bewaard op de website en 

sociale media kanalen van De Duinknijnen voor historische doeleinde.  

 

8.2 Contracten en sponsoren: 

De persoonsgegevens van sponsoren, vrienden van De Duinknijnen en de gegevens die in een 

contract van De Duinknijnen staan vermeld worden tevens opgeslagen door ons. De gegevens 

worden alleen bewaard door ons bestuur en de PR commissie. De PR commissie valt onder direct 

toezicht van het bestuur van De Duinknijnen. Deze gegevens worden verwijderd na einde contract of 

de sponsoring. 
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8.3 beeldmateriaal. 

De opslag van al het vastgelegde beeldmateriaal van De Duinknijnen is verspreid over meerdere 

kanalen/ software. De Duinknijnen maken gebruik van de opslag van beeldmateriaal ten behoeve 

van historische en PR doeleinde op de website en sociale media kanalen. De Duinknijnen maken 

tevens gebruik van een Cloud-opslag voor onze beeldmaterialen. Deze Cloud-opslag geschied via  

de service van Stock en wordt beheerd door het bestuur en de PR commissie. De PR commissie valt  

onder direct toezicht van het bestuur van De Duinknijnen. 

9. Bewaartermijnen 

Om te voorkomen dat De Duinknijnen uw persoonsgegevens onnodig in beheer hebben, hebben De 

Duinknijnen een matrix ingesteld m.b.t. de bewaartermijnen. Deze matrix is vastgesteld door het 

bestuur van De Duinknijnen en kan indien nodig door hen worden aangepast. Wanneer er 

aanpassingen plaatsvinden in deze matrix zullen wij hiervoor aanpassingen verrichten in ons 

privacybeleid. Na de vastgestelde termijnen zullen de verwerkte persoonsgegevens worden 

verwijderd. Hieronder treft u een overzicht m.b.t. onze vastgestelde bewaartermijnen. 

 

Leden Gedurende de periode van lidmaatschap. 

Ten behoeve van historisch doeleinde van De 

Duinknijnen na lidmaatschap. 

Minderjarige leden Gedurende de periode van lidmaatschap 

Ten behoeve van historisch doeleinde van De 

Duinknijnen na lidmaatschap (alleen 

jeugdprinsenpaar). 

Leden van de Dansgardes 

 

Gedurende de periode van lidmaatschap. 

Sponsoren en vrienden van De 

Duinknijnen 

Gedurende de periode van sponsoring. 

Kopers Merchandise Gedurende de financiële transactie en verzending 

van de merchandise. 

Verenigingen en deelnemers optocht Gedurende deelname aan activiteiten tussen De 

Duinknijnen en de betreffende partij.  

Contracten 

 

Gedurende de periode van het contract. 

Beeldmateriaal 

 

Geen bewaartermijn. 
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10. Beveiliging: 

De Duinknijnen hanteren passende maatregelen die genomen worden om de bescherming van uw 

persoonsgegevens te kunnen garanderen. Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen 

garanderen zijn al onze leden geïnformeerd over hun geheimhouding. Persoonsgegevens worden 

alleen gedeeld of verwerkt wanneer zij voldoen aan de gestelde regels in dit privacy beleid. Tegen 

onrechtmatige verwerking of verspreiding van onze vastgelegde persoonsgegevens zal worden 

opgetreden en indien nodig aangifte worden gedaan door het bestuur van De Duinknijnen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

11. Meldplicht Datalek 

De Duinknijnen zullen in het geval van een datalek in onze software een melding maken bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben een meldplicht, wanneer er sprake is van een datalek. 

Deze melding zullen wij vastleggen zoals is bepaald door de AVG. Deze vastlegging van de melding 

zal worden gedaan door het bestuur van De Duinknijnen met als eindverantwoordelijke de secretaris. 

De melding zal door ons worden bewaard om aan te kunnen tonen dat aan de meldplicht is voldaan. 

 

 

12. Rechten omtrent uw persoonsgegevens: 

De Duinknijnen bieden u uiteraard het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de 

persoonsgegevens welke wij door u hebben ontvangen, of m.b.t. beeldmateriaal die wij hebben 

vastgelegd. U kunt in deze gevallen een melding maken bij de verantwoordelijke secretaris van De 

Duinknijnen. Indien u een dergelijk verzoek bij De Duinknijnen indient, verwerken wij alleen de 

benodigde persoonsgegevens ten tijde van de beoordeling van deze melding. Dit is noodzakelijk om 

te zorgen voor een correcte behandeling van uw melding. Deze gegevens zullen direct worden 

verwijderd door De Duinknijnen nadat uw melding is afgehandeld. Van de afhandeling/behandeling 

van deze melding wordt een anonieme verslaglegging gemaakt ter waarborging van ons handelen 

gericht naar de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

13. Klacht: 

De Duinknijnen vinden het vervelend als u een klacht heeft omtrent de verwerking van uw 

persoonsgegevens. De Duinknijnen zullen hun uiterste best doen om hier gezamenlijk met u uit te 

komen. Mocht dit helaas niet lukken heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, zij zijn de toezichthouders op het gebied van de privacybescherming.  

 

Voor vragen en/ of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze 

secretaris. 

 

Privacybeleid 
De Duinknijnen 
Versie 01.2018 
 


