AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Fivelstadtocht , een onderdeel van SASA Appingedam het
AVG-programma heeft doorlopen en dat Fivelstadtocht , een onderdeel van SASA Appingedam zelf verklaart dat ze
de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Fivelstadtocht , een
onderdeel van SASA Appingedam kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men
zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Fivelstadtocht ,
een onderdeel van SASA Appingedam zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 24-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Door Fivelstadtocht , een onderdeel van SASA Appingedam is
verklaard dat:
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Aanmelden voor nieuwsbrief
Persoonsgegevens

Naam en e-mailadres;

Overeenkomst

Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);

Verwerkingen

Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;

Verwerking door wie Afdeling communicatie;
Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

WE MAKEN ALLEEN GEBRUIK VAN EEN EMAILADRES VOOR HET VERSTUREN VAN DE NIEUWSBRIEF. De
nieuwsbrief 'Fivelnais' verschijnt eens per kwartaal en wordt op de Fivelstadtocht website geplaatst maar kan ook
persoonlijk worden toegestuurd. citaat van onze website: " Wilt u 'Fivelnais' ook graag persoonlijk in uw email
ontvangen dan kunt u dit per omgaande doorgeven aan communicatie@fivelstadtocht.nl of via deze link
(verzending nieuwsbrief vindt plaats via La Posta)" www.fivelstadtocht.nl

De vereniging verklaart verder:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy niet vindbaar gemaakt op de website van de vereniging.
We zijn geen vereniging waar mensen lid van kunnen worden. Slechts eenmaal per jaar kunnen mensen zich digitaal
eenmalig aanmelden voor ons eendaags historisch cultureel wandelevenment de FIVELSTADTOCHT. De registratie van
de deelnemers als zodanig is slechts onderdeel van het draaiboek/calamiteitenplan die dag en deze persoonsgegevens
worden na afloop nooit bewaard.Het e-mail adres (zonder naam) wordt alleen aangewend voor het versturen van onze
nieuwsbrief Fivelnais . Als toevoeging gaan we nogmaals in onze correspondentie met de belangstelllenden vermelden
dat " uw e-mail adres wordt nooit gedeeld met derden"
Wij als vereniging verwijzen in documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan niet naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
We zijn geen vereniging. Deze staan in onze voorwaarden vermeld http://www.fivelstadtocht.nl/index.php/inschrijvenfivelstadtocht#spucontentvoorwaarden KORTE SAMEN VATTING VOORWAARDEN DEELNAME AAN
FIVELSTADTOCHT t.a.v PRIVACY POLICY - Deelnemen aan de Fivelstadtocht is op eigen risico en voor eigen
verantwoordelijkheid - De organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor
ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film en/of video voor promotionele
doeleinden van de Fivelstadtocht zonder hiervoor een vergoeding te claimen -Persoonlijke gegevens van de
ingeschreven wandelaars worden alleen gebruikt door de organisatie van de Fivelstadtocht ten behoeve van de
inventarisatie en informatie van en voor het deelnemersveld en zijn gerelateerd aan journalistieke, historische,
wetenschappelijke en/of statistische doeleinden en worden niet met derden gedeeld.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze
hebben gekregen.

Wij als vereniging hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen software
updates.
Alleen een bestand met louter anonieme e- mail adressen dus waarvan geen naaam en/of andere additionele
persoonlijke gegevens bekend van zijn.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
De benodigde e-mail adressen voor het versturen van onze nieuwsbrief staan op een beveiligde computer inclusief
wachtwoord van onze ICT verantwoordelijke . Tevens staan deze als back-up op een met een beveiligd wachtwoord
versleutelde USB stick.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.
NIET VAN TOEPASSING want we registreren geen persoonlijke gegevens.
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
Vrijwel direct na afloop van ons wandelevenement worden de gegevens vernietigd. Deelnemers voor een volgende

editie moeten zich weer opnieuw aanmelden om mee te kunnen doen. De bewaartermijn is eigenlijk minder dan vijf
werkdagen en heeft uitsluitend te maken met bijvoorbeeld eigendommen die wandelaars hebben verloren en zij zich
hiervoor bij ons melden en/of gevonden voorwerpen met persoonlijke gegevens(rijbewijs, foto, o.i.d.) die wij als
organisatie hebben gevonden tijdens het evenement. Het is dus een controle middel dat de eventueel verloren
voorwerpen zo spoedig mogelijk bij de juiste eigenaar weer terug komen.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
De website www.fivelstadtocht.nl is via een open http :// verbinding te bezoeken en onze eigen organisatorische
interne email postbus gaat via een beveiligde https:// verbinding. Via de https:// verbinding zoeken (toekomstige)
deelnemers contact met ons als organisatie en ook het bestuur wisselt onderling op deze manier informatie uit ten
behoeve van het evenement.
Wij als vereniging hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen
toegangsbeveiliging.
Wij bewaren geen persoonsgegevens van onze deelnemers aan de Fivelstadtocht.
Wij als vereniging hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.
Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
Bij het inschrijven kunnen de deelnemers aangeven of ze wel of niet op de hoogte willen worden gehouden van onze
wandel activiteit middels de nieuwsbrief die slechts 4x per jaar wordt uitgebracht. Ook staat onderaan de nieuwsbrief
hoe je je eenvoudig weer kunt afmelden .
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.
Als Fivelstadtocht organisatie zijn wij niet (langdurig) in het bezit van persoonsgegevens van jonge kinderen en/of
volwassenen.
Aldus verklaard door:
Naam
vereniging:

Wandelevenement Fivelstadtocht , een onderdeel van de Stichting Activiteiten Stad Appingedam
(SASA)

Naam persoon:

Rinse J. Froma

Plaats:

Appingedam

Datum:

24 Mei 2018

