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Inleiding
In dit document wordt beschreven wat er met jouw gegevens gebeurt wanneer je bij het
Zeeheldenfestival bent geregistreerd als vrijwilliger.

Rechtspositie Zeeheldenfestival
Het Zeeheldenfestival is een stichting

Stichting Zeeheldenfestival
Boekhorststraat 191
2513 XT Den Haag

Wat willen we van je weten?
Je naam, e-mailadres en (optioneel) telefoonnummer. Het is handig als we weten waar je
woont, maar je hoeft deze informatie niet te verstrekken. Voor bardiensten moet je ouder
dan 18 zijn, maar dat leggen we niet vast.



Waar slaan we jouw gegevens op?
Het Zeeheldenfestival gebruikt de Google cloud-dienst G Suite for non-profits om jouw
gegevens in te beheren. We maken alleen gebruik van servers die in Europa staan.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?
Als je je aanmeldt als vrijwilliger, gaan we ervan uit dat je communicatie van ons wilt
ontvangen. We gebruiken je gegevens uitsluitend om je te kunnen informeren over het
Zeeheldenfestival. Denk daarbij aan mailings/telefoontjes voor inzet van vrijwilligers,
uitnodigingen voor vergaderingen, borrels en andere festival-gerelateerde zaken. Zolang je
als vrijwilliger bij ons actief bent, houden we bij wat je in de voorgaande edities van het
festival hebt gedaan als vrijwilliger (bv: achter de bar staan, helpen op- en afbouwen, etc.)

Wie kan jouw gegevens inzien en gebruiken?
Jouw gegevens zijn toegankelijk voor:

● onze vrijwilliger(s) die het vrijwilligersbestand bijhouden
● de coördinatoren van onze commissies
● de beheerder van de G Suite omgeving
● de festival-coördinatoren

Je gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien/wijzigen?
Mocht je je persoonsgegevens willen inzien, veranderen of verwijderen, stuur dan een e-mail
naar vrijwilligers@zeeheldenfestival.nl. Wij zullen dan de door jou gevraagde acties omtrent
je persoonsgegevens uitvoeren. Je kunt dit e-mailadres ook gebruiken voor nadere
toelichting over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Het kan wellicht even duren
voordat je gegevens zijn aangepast of verwijderd. We doen ons best dit zo snel mogelijk te
doen.

Ik heb een klacht over het gebruik van mijn
gegevens
Stuur een e-mail naar vrijwilligers@zeeheldenfestival.nl, dan proberen we er samen uit te
komen.

https://www.google.com/nonprofits/
mailto:vrijwilligers@zeeheldenfestival.nl
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Procedures en verantwoordelijkheid
● De gegevens van de vrijwilligers worden enkel en alleen opgeslagen in het centrale

vrijwilligersbestand dat we gebruiken via de Google cloud-dienst G Suite for
non-profits.

● Het centrale vrijwilligersbestand wordt nooit gedeeld met externe instanties, bedrijven
of welke andere personen/instellingen dan ook.

● Aanmelding van nieuwe vrijwilligers en het verwerken van hun gegevens in het
centrale vrijwilligersbestand wordt gedaan door door coördinator van het
vrijwilligersbestand. In het geval dat een vrijwilliger aanpassing of verwijdering van
zijn/haar persoonsgegevens wenst, zullen deze vrijwilligers hierop actie ondernemen.

● Daarnaast kunnen alle eerder genoemde personen die toegang hebben tot het
vrijwilligersbestand de gegevens van vrijwilligers, op verzoek van de vrijwilligers,
toevoegen en/of wijzigen.

● Voorgaande houdt in dat alle personen die het centrale vrijwilligersbestand kunnen
inzien samen verantwoordelijk zijn voor de correcte beheer van de gegevens.

● Alle communicatie naar een beperkte groep vrijwilligers, voortvloeiend uit de
verschillende commissies en activiteiten van het Zeeheldenfestival, (publiciteit,
programma, facilitair, bar- en eetkraam, spullenkraam, EHBO, schmink, pleinteam)
vallen onder de verantwoordelijkheid van de coördinatoren van de commissies.

● Bij communicatie naar de vrijwilligers zullen we altijd gebruik maken van de
‘bcc-optie’ in e-mails, om het delen van privé-e-mailadressen te voorkomen

● Wanneer er sprake is van een datalek, moet dit gemeld worden bij de coördinatoren
van het vrijwilligersbestand. Deze zijn verantwoordelijk om te checken wie wat heeft
gelekt, en wat de reden is. Eventueel doen deze personen een melding bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
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