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In verband met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 

2018 heeft Vereniging Madierodam een privacyreglement opgesteld. Hierin word beschreven hoe de 

vereniging omgaat met gegevens van deelnemers en vrijwilligers. 

Ook wordt beschreven hoe de vereniging omgaat met beeldmateriaal waarop personen staan. 

• Vereniging Madierodam verzamelt gegevens van deelnemers en vrijwilligers. Deze gegevens 

worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het organiseren van de activiteiten van de 

vereniging. 

Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor geanonimiseerde statistische verwerking. Dit 

ook uitsluitend ten behoeve van het organiseren van activiteiten. 

Uw adres en email gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie over de 

activiteit. 

Tot maximaal 1 jaar na het jaar waarin iemand actief betroken is geweest kunnen de 

gegevens worden gebruikt voor promotie van activiteiten van de vereniging. 

• De gegevens worden verzameld via het aanmeldingsformulier. Dit kan zowel digitaal als op 

papier. 

Iedere deelnemer en vrijwilliger dient dit formulier in te vullen. Dit geldt ook voor leden van 

de organisatie. 

• Het aanmeldingsformulier voor deelnemende kinderen mag alleen ingevuld worden door 

een persoon die de ouderlijke bevoegdheid draagt. 

• Bij inschrijving ontvangt u per email een kopie van het aanmeldingsformulier. 

Hierop kunt u zien welke gegevens wij van u hebben. U kunt hierop ook de gegevens 

controleren. Bij onjuistheden kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zullen uw gegevens dan 

corrigeren. 

Wij hebben geen andere gegevens van u dan de gegevens die u ons versterkt heeft via het 

inschrijfformulier. 

• De verzamelde gegevens zullen niet aan enige andere partij dan de vereniging ter inzage of 

beschikbaar worden gesteld. 

• Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doelen: 

o Indeling van de groepen en vrijwilligers. 

o Communicatie met de ouders verzorgers. 

o Waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de deelnemers en vrijwilligers. 

• Wij slaan de door u verstrekte gegevens op in een beveiligde database. Deze database is 

alleen toegankelijk voor een beperkt aantal, door het bestuur aangewezen, personen. 

• De gegevens die u ons via het inschrijfformulier verstrekt heeft zullen na 1 ½  jaar verwijderd 

worden. 

• Met het indienen van het inschrijfformulier geeft U toestemming voor gebruik door de 

organisatie van de met het formulier verzamelde gegevens zoals bovenstaand omschreven.  

 

• Aan leden van de organisatie, bestuur en kerngroep, vragen wij een kopie van een VOG 

(Verklaring omtrent gedrag) 

• Van vrijwilligers vragen wij dit niet. Wij gaan er echter van uit dat vrijwilligers een VOG 

zouden kunnen overleggen. 

 

• Op het terrein worden door de organisatie foto(s)/video(‘s) gemaakt waarop personen zijn te 

herkennen. Een door de organisatie te maken selectie van deze foto(s)/video(‘s) zal worden 

gebruikt voor publicatie op de website of de Facebookpagina van de vereniging. Het doel 
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hiervan is primair dienstverlening aan de deelnemers. Daarnaast kunnen enkele foto’s 

gebruikt worden ten behoeve van promotionele doeleinden voor de vereniging, zoals: 

werving van sponsors en werving van deelnemers. De foto(s)/video(‘s) worden voor geen 

enkel ander doel gebruikt.  De overige foto(s)/video(‘s) zullen na het maken van de selectie 

worden gewist.  

• De gemaakte foto’s/video’s zullen niet aan enige andere partij beschikbaar worden gesteld. 

• Mocht u toch een of meerdere foto(s)/ video(s) verwijderd willen hebben van de 

Facebookpagina of de website of anderszins de vereniging het gebruik ervan willen 

ontzeggen zullen wij ons er voor inspannen deze  foto(s)/video(‘s) zo snel mogelijk te 

verwijderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek indienen, bijvoorbeeld via 

het op de website aangegeven mailadres. Daarbij dient u wel duidelijk aan te geven om 

welke foto(s)/video(‘s) het gaat. 

• Het is voor anderen dan de organisatie niet toegestaan op het terrein van de activiteit foto’s 

te maken zonder toestemming van het bestuur. Ook vinden wij het niet wenselijk dat ouders 

en vrijwilligers foto’s maken. 

• Publicerende media, zoals kranten, zullen uitsluitend foto’s maken en publiceren na 

uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Dit geldt zowel voor gedrukte media als online 

media. 

• Jaarlijks wordt er door een lokale middenstander per groep een groepsfoto gemaakt. Deze 

foto’s liggen ter inzage en ten bate van verkoop in de winkel van deze middenstander. De 

naam en het adres van deze middenstander worden bekend gemaakt. 

• Als u niet wilt dat van u of uw kind op deze wijze een foto wordt gemaakt kunt u dit bij ons 

aangeven. Wij zullen ons er dan voor inspannen dit te voorkomen. 

• Downloaden en gebruiken van foto’s van enig door ons gebruikte digitale media (Website, 

Facebook, …) voor commercieel gebruik is niet toegestaan. Ook het in enige vorm opnieuw 

publiceren van deze foto’s door derden is niet toegestaan. 

Downloaden is uitsluitend toegestaan voor privé gebruik. 

• Slotbepaling: Vereniging Madierodam zal zich inspannen om aan alle vereisten en bepalingen 

te voldoen welke voortkomen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

• 

 


