Protocol Verwerking Persoonsgegevens
Stichting DorpsQuiz Someren
Dit is het protocol voor de verwerking van persoonsgegeven van Stichting DorpsQuiz
Someren. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens –
verzameld door Stichting DorpsQuiz Someren - wordt omgegaan.
Het secretariaat van Stichting DorpsQuiz Someren is gevestigd aan Iepelaar 6 te
Someren. Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Contact gegevens:
Stichting DorpsQuiz Someren
P/a Iepelaar 6
5711 CL Someren
Mail: info@dorpsquizsomeren.nl
Website: www.dorpsquizsomeren.nl
Bestuur:
Voorzitter: Marion van den Boomen 06-50513188
Secretaris: Tim Rijper 06-46440801
Penningmeester: Bas van den Boomen 06-53376783
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens en verzamelen deze middels een
aanmeld-/inschrijf formulier:
Persoonsgegevens van deelnemers, sponsoren en andere betrokkenen
Opgeslagen
op pc*
Bedrijfsnaam/Teamnaam
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Privé en/of Mobiele tel. nr.
Email adres
Foto’s van deelnemers/teams
Filmpjes van deelnemers/teams
Adres quizlocatie
* Van bestuursleden en /of commissieleden

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Op website
√

Op
Social
Media
√

√
√

√
√

De stichting beschikt niet over een Functionaris Gegevensbescherming. De aard en
omvang daartoe is te gering en wettelijk ook niet verplicht.
Bovengenoemde gegevens kunnen ook worden opgenomen in persberichten,
programmaboekjes, nieuwsbrieven, op posters/flyers e.d.
2. Bijzondere gegevens en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting DorpsQuiz Someren verzamelt geen gevoelige informatie zoals geaardheid,
godsdienst of gezondheid. Stichting DorpsQuiz Someren heeft ook niet de intentie
gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We
kunnen dit echter niet controleren. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.
Nieuwsbrief
Als deelnemer of sponsor van DorpsQuiz Someren kun je nieuwsbrieven van ons
ontvangen. Via deze nieuwsbrieven ontvang je aanvullende informatie over
DorpsQuiz Someren. Je e-mail adres wordt automatisch aan de verzendlijst van de
nieuwsbrief toegevoegd. In iedere nieuwsbrief die je ontvangt staat een link om je af
te melden.
3. Doel bewaren persoonsgegevens
a. In bestanden op de pc
De persoonsgegevens van deelnemers, sponsoren en andere partijen die
in bestanden op de pc worden bewaard hebben primair het doel om te
communiceren met deze partijen. Het betreft hier
bedrijfsnaam/teamnaam, naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn nodig voor het
informeren van deelnemers, sponsoren en andere partijen over de gang
van zaken omtrent het evenement DorpsQuiz Someren. Het beschikken
over telefoonnummer en emailadres is van belang voor het doen van
urgente mededelingen en het digitaal versturen van informatie.
Verder worden een aantal specifieke gegevens bewaard zoals
bijvoorbeeld de quiz locatie zodat wij weten op welke locaties onze
quizdeelnemers tijdens het evenement te vinden zijn.
Foto’s en filmpjes van deelnemers, sponsoren en andere partijen waarop
deelnemers, sponsoren en/of andere partijen te zien zijn, worden gebruikt
om eenieder voor te stellen aan publiek en om gebeurtenissen
betreffende DorpsQuiz Someren in beelden vast te leggen.
Digitale foto’s worden in een digitaal archief bewaard en opgeslagen in
de cloud, waarop ook de back-up van bestanden worden bewaard.

b. Op de website www.dorpsquizsomeren.nl
Op de website www.dorpsquizsomeren.nl worden foto’s, filmpjes en
nieuwsitems weergegeven met betrekking tot DorpsQuiz Someren. Hierin
kunnen teams/teamleden, sponsoren en derde partijen zichtbaar zijn met
hun naam danwel in eigen persoon.
c. Op social media
Stichting DorpsQuiz Someren deelt foto’s, filmpjes, bedrijfsnaam,
teamnaam en mogelijk namen van teamleden, sponsoren en derde
partijen op diverse social media. Dit onder andere ter promotie van
DorpsQuiz Someren en om teams te informeren over
wetenswaardigheden rondom de quiz zoals bijvoorbeeld de introductie
van nieuwe sponsoren of het delen van teamfoto’s.
4. Bewaren persoonsgegevens na beëindigen deelname
Wanneer je geen deelnemer, sponsor of andere partij meer bent van het
evenement DorpsQuiz Someren, blijven persoons- en bedrijfsgegevens opgenomen
in de gegevensdatabase. Deze gegevens worden in bestanden op de pc bewaard
om je bijvoorbeeld te informeren over de nieuwe datum voor de volgende editie
van DorpsQuiz Someren.
Alle mailcontact met Stichting DorpsQuiz Someren verloopt via een mailserver. Die
mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
De gegevens die benodigd zijn om informatie te kunnen verschaffen en/of
opdrachten vast te leggen bewaren wij tot vijf jaar nadat de activiteit heeft
plaatsgevonden (dat is de wettelijke bewaarplicht).
Daarnaast blijft informatie zoals foto’s en filmpjes van teams, sponsoren of andere
partijen getoond op de website www.dorpsquizsomeren.nl of op social media.
5. Toegang tot de persoonsgegevens
a. Bestuur
i. Voorzitter
ii. Secretaris
iii. Penningmeester
b. Niet bestuursleden
i. Commissie leden
6. Geautomatiseerde besluitvorming
Het bestuur van Stichting DorpsQuiz Someren neemt geen besluiten op basis van
geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. De vereniging gebruikt de gangbare computer
programma’s Word, Excel en Powerpoint.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting DorpsQuiz Someren gebruikt analytische cookies om je
gebruikservaringen te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technisch
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.
8. Beveiliging gegevens
a. Op computers
De bestanden met persoonsgegevens van leden zijn opgeslagen op
de computers van het bestuur. Al deze computers zijn beveiligd met
een deugdelijke virusbescherming. Back-ups van gegevens worden
gemaakt en bewaard in de cloud, en zijn beveiligd met een
wachtwoord.
b. Op de website
De website www.dorpsquizsomeren.nl is beveiligd met een
zogenaamd SSL-certificaat. Dit is zichtbaar door een slotje en/of het
woord ‘veilig’ in de adresbalk en het voorvoegsel ‘https//’ voor de
websitenaam. Daarnaast is in de website nog een firewall (admin tools)
geïnstalleerd die extra beveiligd tegen hackers. Tot slot is in de website
een plugin geïnstalleerd (kareebu secure), die ervoor zorgt dat
ingetypte wachtwoorden versleuteld worden verzonden.
9. persoonsgegevens inzien, corrigeren, wissen, beperken
Leden kunnen te allen tijde gegevens inzien, desgewenst op alle locaties waar
gegevens zijn opgeslagen zoals hiervoor vermeld. Leden hebben het recht die
gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. In dat geval moet er een
verzoek worden gedaan aan de secretaris van Stichting DorpsQuiz Someren.
10. Verantwoordelijke gegevensverwerking
Het bestuur is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en een correcte
uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
11. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden enkel met toestemming aan derden verstrekt. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan contactgegevens voor pers om deelnemers en/of
sponsoren te interviewen. Hier wordt vooraf toestemming voor gevraagd.

12. Ondubbelzinnige toestemming van deelnemers/sponsoren en derde partijen
voor de verwerking van gegevens
Deelnemers, sponsoren en derde partijen zijn geïnformeerd m.b.t. wijze van
gegevensverwerking door Stichting DorpsQuiz Someren. Dit wordt tevens
gepubliceerd op de website www.dorpsquizsomeren.nl.
Door het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens op het inschrijfformulier
voor DorpsQuiz Someren geeft de betrokkene toestemming tot de verwerking van
deze gegevens zoals hiervoor omschreven.
13. De mogelijkheid tot het indienen van klachten
De vereniging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je toch de indruk
hebt dat de beveiliging niet goed is neem dan contact op met de secretaris.
Tenslotte willen wij je erop wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens

