
Privacyverklaring 

Carnavalsvereniging De Spekzullekes hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven 
over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen 
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Carnavalsvereniging De Spekzullekes 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 dit Privacy policy; 

• 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. 

 
Verwerking van persoonsgegevens van leden  
Van leden van Carnavalsvereniging De Spekzullekes worden NAWTE-persoons en bankgegevens 
geregistreerd en bewaard die direct te maken hebben met het lidmaatschap van C.V. De 
Spekzullekes. Deze persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor ledenadministratie, 
contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor, leden gerelateerde, 
bijeenkomsten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aangaan van het lidmaatschap van 
Carnavalsvereniging De Spekzullekes. 
    
Verwerking van persoonsgegevens van adverteerders en sponsoren 
NAWTE-persoonsgegevens en bankgegevens van adverteerders of sponsoren anders dan die gebruikt 
worden voor promotie en reclame in opdracht van de adverteerders of sponsors worden door 
Carnavalsvereniging De Spekzullekes verwerkt ten behoeve administratieve doeleinden, financiële 
administratie en communicatie over de opdracht. Bij aangaan van advertentie, sponsoring of deelname 
aan een van onze evenementen gaat u er akkoord dat C.V. De Spekzullekes deze gegevens mag bewaren 
en gebruiken en u digitaal, telefonisch of schriftelijk mag benaderen voor een volgende uitgave of 
evenement. 
  
  
Cookies en logbestanden 
De website van C.V. De Spekzullekes maakt geen gebruik van cookies maar kan bij uw bezoek aan de 
website uw IP-adres, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u 
bezochte pagina verzamelen. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor 
verbetering van deze website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de 
persoonsgegevens. 
   
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
  



Bewaartermijn 
Carnavalsvereniging De Spekzullekes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bovengenoemde 
persoonsgegevens worden, indien noodzakelijk opgeslagen ten behoeve van financiële administratie, 
bewaard voor een periode van maximaal 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomst of lidmaatschap, 
tenzij anders vermeld. 

 
Verstrekking aan derden 
In geen geval zullen wij persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. 
  
  
Rechten omtrent uw gegevens of klachten 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte 
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij 
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan 
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact op te nemen met het secretariaat van CV De Spekzullekes of via het contactformulier op 
onze website.  
  
Wijzigingen 
C.V. De Spekzullekes behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Deze 
Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 12 juni 2018. 
  
Contactgegevens  
 
Carnavalsvereniging De Spekzullekes  
Elbeplantsoen 43 
5704 KX Helmond 
E-mail: secretariaat@spekzullekes.nl, info@spekullekes.nl 
 

mailto:secretariaat@spekzullekes.nl

