Privacyverklaring Avond4daagse Giessenlanden
Avond4daagse Giessenlanden gaat zorgvuldig en respectvol om met je persoonsgegevens. De
persoonsgegevens die wij ontvangen zullen wij dan ook altijd vertrouwelijk behandelen, volgens de
geldende wetgeving. Hieronder kun je lezen welke gegevens Avond4daagse Giessenlanden kan
verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke
cookies er gebruikt worden en waarom.

Foto’s op de website en in onze social media
Avond4Daagse Giessenlanden is een portal naar allerlei websites en facebookpagina’s.
Persoonsgegevens die op deze verschillende websites worden genoemd vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de stichting Avond4Daagse Giessenlanden omdat deze gegevens niet
verwerkt worden op de website zelf.
Daarnaast plaatst Avond4Daagse Giessenlanden berichten over evenementen en plaatst
fotoreportages.
Volgens de AVG kan een foto ook een persoonsgegeven zijn. Wij hebben derhalve dus te maken met
de AVG.
Over foto’s wordt in de AVG het volgende gezegd:
Als de persoon die op een foto voorkomt direct of indirect identificeerbaar is dan gaat het om een
persoonsgegeven. Onder identificeerbaar wordt verstaan dat de identiteit zonder onevenredige
inspanning kan worden vastgesteld.
Op de foto’s van een evenement die Avond4Daagse Giessenlanden regelmatig publiceert staan vaak
veel personen. Dat is ook het doel van het maken van de fotoreportage. Het is een verslag van de
gebeurtenis om betrokkenen maar ook andere inwoners achteraf deel te laten zijn van het
evenement.
Uit de reacties van mensen uit de dorpen is in de afgelopen jaren gebleken dat deze reportages zeer
gewaardeerd worden.
Over foto’s wordt in de AVG ook gezegd dat van elke persoon die op de foto voorkomt een
toestemming nodig is voor het plaatsen er van. Een uitzondering hierop echter is als de foto’s
geplaatst worden voor journalistieke doeleinden zoals het vastleggen van evenementen door
fotografen of kranten.
Avond4Daagse Giessenlanden beschouwt het plaatsen van fotoreportages als een journalistieke taak
en zal derhalve niet aan iedere persoon die vastgelegd wordt tijdens een evenement apart
toestemming vragen alvorens de foto gemaakt (en geplaatst) wordt. Dit is ten eerste niet te doen
maar zal ook ten koste gaan van de spontaniteit van de foto.
Echter ….
We hebben er alle begrip voor als u niet wilt dat uw foto op de website geplaatst wordt. We hebben
daarom afgesproken dat we van elk evenement dat we vastleggen van te voren aankondigen op de
website dat er foto’s gemaakt gaan worden. Als u niet op de foto vastgelegd wilt worden dan kunt u
dat van te voren aan ons melden door even een mail te sturen of door ons tijdens het evenement aan
te spreken.
Als u niet in de gelegenheid bent geweest om dit van te voren kenbaar te maken dan kunt u ook altijd
achteraf verzoeken om een foto weer te laten verwijderen. Dit kan ook door een email te sturen aan
ondergetekende webmasters die beiden ook de fotografen zijn die de reportages vastleggen.
Vermeldt u bij het verwijderverzoek ook altijd het fotonummer of omschrijf de foto zodat wij weten
om welke foto het gaat.

Constateert u op andere plekken op de websites zaken die volgens u niet in orde zijn volgens de
regels van de AVG, mailt u ons dan ook dan bekijken wij welke maatregels we kunnen treffen.

GEBRUIK VAN ANDERE PERSOONSGEGEVENS :
Avond4daagse Giessenlanden verwerkt alleen persoonsgegevens die je actief verstrekt, in
correspondentie, e-mail en/of telefonischcontact

BEWAREN VAN GEGEVENS
Avond4Daagse Giessenlanden bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting
noodzakelijk is.

DELEN VAN GEGEVENS
Avond4daagse Giessenlanden gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Gegevens worden
uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering
van de overeenkomst tussen jou en Avond4daagse Giessenlanden, of tenzij enige wettelijke bepaling
ons hiertoe verplicht.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites te laten
werken of efficiënter te laten werken. Wij gebruiken geen functionele cookies. Ook geen cookies om
u persoonlijk te volgen of om u te identificeren. Onze website maakt enkel gebruik van de analytische
cookies van Google analytics. De instellingen zijn zodanig dat toestemming van dit gebruik niet nodig
is.

GOOGLE ANALYTICS

Avond4daagse Giessenlanden maakt geen gebruikt Google Analytics

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@avond-4-daagse.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek.

BEVEILIGING
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@avond-4-daagse.nl.

KLANTRECHT
Wie van mening is dat zijn persoonsgegevens door ons in strijd met de Verordening worden verwerkt
heeft het recht rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGEN VAN DEZE VERKLARING
We hebben het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om

deze privacyverklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De
meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

CONTACTGEGEVENS
Avond4daagse Giessenlanden
info@avond-4-daagse.nl

