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In het kader van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ heeft  het bestuur van 
Volksdansvereniging Machar in Dordrecht in een privacyreglement vastgelegd, hoe zij omgaat met de 
aan haar verstrekte persoonsgegevens en met ander privacygevoelig materiaal van de leden.  
 
Begrippen 

1. Onder ‘Machar’ wordt verstaan de Volksdansvereniging Machar in Dordrecht. 
2. Het bestuur bestaat uit de mensen die door de leden zijn gekozen en staan ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel. 
3. Leden zijn alle betalende leden en betalende donateurs van de vereniging.  
4. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummer,  geboortedatum en bankgegevens.  
5. Aanmeldingsformulier is het inschrijfformulier voor lidmaatschap van de Volksdansvereniging 

Machar in Dordrecht. 
6. Bewaartermijn is de periode waarin gegevens worden bewaard. 
7. We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen kunnen vallen van derden die geen 

toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. 
 
Persoonsgegevens  
Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van Machar.  
Persoonsgegevens worden gebruikt om: 
a. inschrijvingen te bevestigen  
b. contributie te innen en financiële documenten op te maken en te versturen 
c. het verenigingsblad, Nieuwsbrieven en informatie te versturen  
d. (verjaardags)kaarten te sturen  
e. gegevens telefonisch na te vragen 
f.  Pr-materiaal te versturen 
g. activiteiten te kunnen organiseren 
h. organisatorische redenen tijdens de activiteit zelf 
 
Aanmeldingsformulier 
Indien iemand lid wil worden van volksdansvereniging Machar Dordrecht, zal zij/hij daartoe een 
aanmeldingsformulier moeten invullen en ondertekenen. Er wordt daarbij verwezen naar de website 
www.machar.nl  voor kennisneming van het Privacyreglement en men wordt gevraagd akkoord te gaan 
met het verwerken en opslaan van de gegevens genoemd onder punt 4 van de Begrippen uit dit 
reglement.  
Wat betreft ander privacygevoelig materiaal: het bestuur van Machar ziet er op toe dat uw keuze zoals 
aangegeven op het aanmeldingsformulier,  omtrent publicatie van foto’s en film waarop u duidelijk 
herkenbaar bent, gerespecteerd wordt. 
 
Beheer 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens en heeft toegang  tot de 
bestanden met de persoonsgegevens en het g-mailaccount om hun taak op efficiënte wijze te kunnen 
vervullen.  De persoonsgegevens worden door de ledenadministratie en de penningmeester van de 
vereniging op hun persoonlijke computers beheerd. 
Zij zullen hierop de verstrekte gegevens verwerken, aanpassen en opslaan.  
De computers worden beveiligd d.m.v. een virusscan. 
Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische 
incidenten. Deze back up wordt bewaard bij de penningmeester en ledenadministratie. 
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Het beheer van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor 
de doeleinden waarvoor ze worden beheerd. 
Beperkte gegevens kunnen worden verstrekt aan een werkgroep binnen Machar  voor het doel waarvoor 
deze werkgroep is opgericht. 
Machar geeft geen persoonsgegevens door aan derden. 
 
Bewaartermijn  
De persoonsgegevens worden vernietigd na beëindiging van het lidmaatschap, als de financiële 
afhandeling is afgerond. 
Aan de oud-leden wordt opnieuw toestemming gevraagd om naam en e-mailadres te mogen gebruiken 
voor informatie en activiteiten van Machar. Deze worden bewaard tot de toestemming  wordt 
ingetrokken, doch uiterlijk tot 20 jaar na datum. 
 
Rechten 
U heeft het recht het bestuur te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. U heeft recht op 
inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegeven welke het bestuur van u ontvangen heeft.  
Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover  
of contact met ons wenst op te nemen, kan dit per e-mail naar: Info@machar.nl  
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan direct contact 
met ons op om uw klacht te bespreken. Als u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht,  
heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
Procedure voor het melden van datalekken: 
Als iemand een eventueel datalek constateert, kan dat gemeld worden bij het bestuur. 
Het bestuur checkt wat er gelekt is en wat de gevolgen kunnen zijn voor de personen van wie de 
persoonsgegevens gelekt zijn. 
Het bestuur zal na het constateren van een datalek, de betrokken leden van Machar hierover inlichten 
en zo nodig de Autoriteit Persoonsgegevens (bij kans op ernstige schending van rechten van de 
betrokkene) binnen 72 uur na ontdekking hiervan in kennis stellen. 
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