AVG MONDIAL

Statutair doel van Dansgroep Mondial
De dansgroep heeft ten doel: Het bevorderen en stimuleren van Internationale (volks) dansen, sociale
contacten en saamhorigheid tussen de dansers om hun danspassie te delen. De dansgroep organiseert
diverse activiteiten zoals danslessen, dans workshop en andere activiteiten.
·0 Persoonsgegevens die worden verwerkt
Voor het organiseren van de hierin genoemde activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
·1 Persoonsgegevens van dansers
·2 Voor- en achternaam
·3 Contactadres, dat kan zijn:
·4 Woonadres
·5 E-mailadres
·6 WhatsApp adres
·7 Telefoonnummer
·8 Leeftijd of geboortedatum
·9 noodnummer: zodat we iemand kunnen contacten bij geval van onwel worden of andere
calimiteiten.
·10 Functie binnen de vereniniging.
·11 Bijzondere persoonsgegeven, zoals gedefinieerd in de AVG worden niet verwerkt
·12 Opmerking over biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een
persoon: Dit zou ook de gezichtsafbeeldingen van personen kunnen zijn op foto’s van
activiteiten. Hierop wordt nader ingegaan bij het hoofdstuk Afweging .
·13 Sofinummer
·14 Medische gegevens
·15 Grondslag waarop de persoonsgegevens worden verwerkt
De verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens gebeurt op de in de AVG genoemde
grondslag dat gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de dansactiviteiten.
·16 Bevorderen en stimuleren van sociale contacten vereist dat alle dansers elkaar kunnen herkennen
en contact met elkaar kunnen opnemen en elkaar kunnen feliciteren op verjaardagen. Daarvoor is
het onderling uitwisselen van de hierboven genoemde persoonsgegevens van dansers vereist.
·17 Het organiseren van diverse activiteiten vereist dat met de dansers gecommuniceerd wordt “wie,
wat, waar, wanneer” ingezet kunnen worden. Daarvoor is het gebruik van actuele
persoonsgegevens van de dansers vereist.
·18 Het bevorderen van dansactiviteiten en mogelijke ledenwerving vereist dat verslag gedaan wordt in
beeld en geschrift van het verloop en de resultaten van de activiteiten, zodat hierop in lengte van
jaren op teruggekeken en uit gememoreerd kan worden. Daarvoor zijn openbaar toegankelijke
verslagen vereist
·19 Daartoe behoort ook het vastleggen van beeld- en geluidsmateriaal (foto’s en video’s)

waarop personen, medewerkers en bezoekers, toevallig herkenbaar vastgelegd worden. Dit
zou gezien kunnen worden als het opslaan van biometrische gegevens. Hierop wordt nader
ingegaan bij het hoofdstuk Afweging …
·20 Afweging van Mondial belangen tegen belangen betrokken personen
Mondial werkt al jaren met dansers, die een band met elkaar hebben of opbouwen. Het is feitelijk al een
historisch gegeven dat we in de eigen omgeving de persoonsgegevens delen. Daarbij is leeftijd belangrijk
wanneer er met elkaar in het oog gehouden wordt dat er mogelijke beperkingen kunnen zijn in
verantwoordelijkheidsbesef (bijvoorbeeld bij jeugdigen) of fysieke beperkingen (bijvoorbeeld bij ouderen).
Van de activiteiten wordt eveneens al jaren verslag gedaan en gepubliceerd in interne en externe media.
Deze verslagen worden opgesteld door de eigen organisatie die de inhoud richt op de gestelde doelen en
daarbij beoordeelt op mogelijke negatieve privacygevoelige informatie. De organisatie stimuleert het
contact met de lokale media in het kader van ledenwerving.
Het is in het belang van de betrokken personen, dat alle activiteiten succesvol verlopen, en dat er ook met
voldoening op teruggekeken kan worden.
Tijdens de activiteiten kunnen er foto- of filmopnames gemaakt worden waarop ook aanwezigen
herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze opnames kunnen worden opgeslagen en gebruikt worden voor
verslagen zoals vermeld onder Register van verwerkingsactiviteiten. Dat zou gezien kunnen worden als het
opslaan en publiceren van biometrische gegevens. In de afweging beschouwen we dit als geaccepteerd met
de volgende voorwaarden:
·21 Beeldmateriaal wordt verkregen als verslag van een activiteit
·22 Activiteiten zijn openbaar, dus geld het principe van vrije nieuwsgaring
·23 Beeldmateriaal wordt duidelijk zichtbaar verkregen (dus bv. geen verborgen camera’s)
·24 Reacties van personen, die in beeld kunnen komen, worden gerespecteerd. Indien gewenst/vereist
worden deze verwijderd.
·25 Er wordt geen link vastgelegd met de identiteit van de personen, die in beeld zijn gebracht
·26 Verslagen worden opgesteld door eigen dansers, die rekening houden met eventuele bekende
privacy gevoeligheden
·27 Functionaris gegevensbescherming
Op grond van de criteria van de Autoriteit Persoonsgegevens is er geen functionaris noodzakelijk en
derhalve ook niet aangesteld
·28 Data protection impact assessment
Op grond van de criteria van de Autoriteit Persoonsgegevens is er geen noodzaak om de privacyrisisco’s van
de gegevensbewerking in kaart te brengen en derhalve ook niet uitgevoerd.
Strikt genomen beoordelen we de dansers op basis van persoonskenmerken.
·29 Privacy by design en privacy by default
Op grond van de criteria van de Autoriteit Persoonsgegevens is de organisatie standaard privacy vriendelijk
ingesteld.
·30 Register van verwerkingsactiviteiten
We verwerken de persoonsgegevens van meer dan 20 dansers. Daarom voldoen we aan de criteria om een
register van verwerkingsactiviteiten op te stellen. Voor zover al niet hierboven genoemd is het volgende van
toepassing op de persoonsgegevens:
·31 Zijn eigendom en uitsluitend ten dienste van dansvereninging Mondial

·32 Worden niet overgedragen of ter inzage gegeven aan derden
·33 Worden niet gebruikt voor commerciele doeleinden
·34 Worden verkregen uit persoonlijke contacten tussen dansers
·35 Worden opgeslagen op persoonlijke gegevensdragers
·36 Verslagen waarin gegevens van dansers kunnen staan, worden gepubliceerd
·37 In besloten publicaties, die uitsluitend verspreid worden onder de dansers.: zoals het
Kleppertje, onze nieuwsbrief.
·38 Onder verantwoordelijkheid van Mondial opgestelde persberichten
·39 Naar lokale media
·40 Naar de eigen website
·41 Naar de website van Mondial

·42 worden gewist wanneer
·43 Een danser daartoe verzoekt. Deze wordt daarmee ook veelal uitgesloten van informatie over
en deelname aan activiteiten.
·44 Geen verzoek, dan worden gegevens bewaard t.b.v. reunie en archief doeleinden.
·45 Worden gebruikt voor het communiceren met medewerkers
·46 Via telefoon
·47 Via WhatsApp
·48 Via e-mail
·49 Via brief met post verzonden
·50 Via brief als bijlage
·51 Genomen maatregelen voor beveiliging van persoonsgegevens
De persoonsgegevens staan opgeslagen op persoonlijke gegevensdragers, waarvoor de genoemde
beveiligingsmaatregelen zijn getroffen
·52 Harde schijf op de lokale pc van bestuursleden en dansleiding.
·53 Actuele en dagelijks geüpdatete Virusscanner en firewall

·54 Verslagen op website waarop alleen de webbeheerder toegang heeft om verslagen te plaatsen met
toegangscode en wachtwoord
·55 www.dansgroepmondial.nl

·56 Overeenkomsten met partijen die persoonsgegevens voor u verwerken
Voor eventuele verslagen op de website is de overeenkomst tussen de provider en dansgroep Mondial.
·57 Informatieplicht
We hebben een privacyreglement volgens de criteria van de Autoriteit Persoonsgegevens, die we aanbieden

op de eigen website www.dansgroepmondial.com in de Nederlandse taal. Daarin is ook opgenomen waar
belanghebbenden eventuele vragen en opmerkingen kunnen plaatsen.
·58 Privacy rechten van dansers
Feitelijk is het al tientallen jaren ingeburgerd gebruik, dat we dansers ten dienste staan wanneer ze
verlangens hebben op het gebied van
·59 Recht op inzage
·60 Recht op rectificatie en aanvulling
·61 Recht op vergetelheid
·62 Recht op dataportabiliteit
·63 Recht op beperking van de verwerking
·64 Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
·65 Recht van bezwaar
·66 Welkom om mee te denken
Het is goed om waakzaam te zijn over de privacy van deelnemers aan Mondial dansactiviteiten. Maar het
blijkt een complexe materie. Dit privacyreglement hebben we opgesteld met de door de Autoriteit
Persoonsgegevens beschikbaar gestelde regelhulp https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/
Uit de publicaties blijkt echter dat er niet altijd een pasklaar antwoord gegeven kan worden op praktische
onduidelijke situaties. Daarom is elke aanvulling, op- of aanmerking waardevol voor ons. Meldt deze dan zo
mogelijk per e-mail aan dansgroepmondial@solcon.nl

