
Privacy protocol Oro, Vereniging voor Werelddans 
Vastgesteld ALV 10 november 2018 

Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement 

 

1 Oro heeft drie verschillende lijsten met persoonsgegevens: 
A. Leden, vrienden, oud-leden, oud-vrienden en ere-leden; 

B. Mensen, die zich hebben ingeschreven voor de PR-lijst; 

C. Bestuursleden, oud-bestuursleden, bestuursondersteuners, docenten en oud-

docenten. 

 

A. Leden, vrienden, oud-leden en oud-vrienden 

1. Oro heeft deze persoonsgegevens van leden, vrienden en oud-leden, oud-vrienden en 

ere-leden: 

a. Voor- en achternaam; 

b. Geslacht; 

c. Adres; 

d. Telefoonnummer, vast en/of mobiel; 

e. Mailadres; 

f. Geboortedatum; 

g. Groep waar het lid danst of gedanst heeft, plus de verschuldigde contributie; 

h. Datum van inschrijving en uitschrijving als lid en/of vriend. 

2. Oro bewaart persoonsgegevens om: 

a. Te communiceren met de leden en vrienden over zaken die de vereniging of haar 

leden aangaan; 

b. De Oro-krant en flyers te verspreiden per mail en per post; 

c. De rekening voor de contributie op te stellen en te verspreiden/versturen; 

d. De betaling van de contributie te controleren en hierover te communiceren; 

e. Te controleren of een studentenkorting van toepassing zou kunnen zijn; 

f. De docenten te informeren over de deelnemers aan hun groep(en); 

g. Een inschatting van de inkomsten van de vereniging te maken voor de begroting; 

h. De groepsleden een namenlijst van hun groep te geven; 

i. Te gebruiken voor subsidieaanvragen en verzekeringen waarvoor de vereniging 

verplicht is het aantal leden inclusief hun persoonsgegevens te verstrekken. 

3.  De volgende vrijwilligers hebben toegang tot de persoonsgegevens: 

a. Secretaris en bestuurslid PR om te communiceren met de leden en de 

groepslijsten voor docenten en leden te maken; 

b. De bestuursondersteuner ledenadministratie om de mutaties bij te houden en de 

rekening voor de contributie op te maken; 

c. De penningmeester om over de betalingen te communiceren en de begroting op 

te maken; 

d. De penningmeester en de secretaris om subsidieaanvragen in te dienen en 

opgaven aan de verzekering te doen; 

e. De voorzitter en de redacteur van de Oro-krant om contact op te nemen met 

individuele leden. 

4. De docenten krijgen de lijst van de leden van hun groep(en) met voor- en achternaam, 

telefoonnummer en mailadres om: 

a. Te communiceren met de groepsleden over bijzondere gebeurtenissen in hun 

groep(en) en lief en leed; 

b. De aanwezigheid van leden op de groep bij te houden; 

c. Leden te bellen of te mailen bij langdurig verzuim; 

d. Leden af te bellen als door een calamiteit de groep niet door kan gaan; 

e. Docenten vernietigen de ledenlijst van hun groepen aan het eind van het seizoen. 

5. Leden krijgen de lijst van de leden van de groep waar zij dansen met voor- en 

achternaam. 

a. Het staat de leden vrij om zelf de adressen, telefoonnummers en mailadressen uit 

te wisselen en deze lijst met elkaar te delen; 

b. Indien een groepslid een bericht over hun groep, de docent of een lid aan hun 

groep willen sturen, kunnen zij de docent, secretaris, penningmeester of 

bestuursondersteuner ledenadministratie vragen dit bericht te versturen. 

6. De persoonsgegevens worden op de volgende manieren bewaard: 



a. Computer van penningmeester en secretaris; 

b. Cloud: een dropbox waar de onder 1.A.3 genoemde mensen toegang toe hebben. 

c. Gegevens van oud-leden en oud-vrienden blijven tot 10 jaar na vertrek bewaard 

om hen over activiteiten rond het lustrum te informeren. 

d. De verzendlijst van MailChimp (alleen namen, groep en mailadres) waarmee 

berichten verstuurd worden. 

 

B. PR-lijst 

1. Oro heeft deze persoonsgegevens van mensen: 

a. Voor- en achternaam; 

b. Mailadres. 

2. Persoonsgegevens worden bewaard om: 

a. Te communiceren over Oro dansactiviteiten en -programma. 

3. Mensen hebben zelf hun gegevens doorgegeven met het doel de informatie te krijgen. 

4. De persoonsgegevens worden op de volgende manieren bewaard: 

a. Computer van bestuurlid PR; 

b. De verzendlijst van MailChimp waarmee de berichten verstuurd worden. 

 

C. Bestuursleden, oud-bestuursleden, bestuursondersteuners, docenten en oud-

docenten. 

1. Oro heeft deze persoonsgegevens van Bestuursleden, oud-bestuursleden, 

bestuursondersteuners, docenten en oud-docenten: 

a. Voor- en achternaam; 

b. Adres; 

c. Telefoonnummer; 

d. Mailadres, privé en Oro-mailadres; 

e. Datum van inschrijving en uitschrijving als bestuurslid en/of docent; 

f. BSN van de docenten. 

2. Persoonsgegevens worden bewaard om: 

a. Te communiceren over zaken die de vereniging, haar leden of de docenten 

aangaan; 

b. Contact op te nemen met (oud-)docenten voor dansactiviteiten en -groepen. 

3. De secretaris bewaart de persoonsgegevens op de computer. 

 

2 Oro heeft beeldmateriaal op de website en in publicaties 
A. Foto’s en video’s van Oro-activiteiten op de website 

B. Foto’s van leden, docenten, deelnemers op flyers en in de Oro-krant (hardcopy) 

 

A. Beeldmateriaal op de website 

1. Oro bewaart deze foto’s en video’s als archief (Google Albumarchief van Oro en 

YouTube filmpjes). 

2. Er staan geen namen bij de foto’s, maar kinderen en volwassen zijn herkenbaar in 

beeld. 

3. Deze foto’s staan vaak al jaren op de website en zijn openbaar toegankelijk. 

4. Deze situatie laat Oro zo bestaan. 

5. Als Oro nieuwe foto’s en video’s maakt, kunnen deelnemers expliciet aangeven 

aan het bestuur dat zij geen toestemming geven om beeldmateriaal, waar zij 

herkenbaar in beeld zijn, op de website te plaatsen. 

 

B. Beeldmateriaal op flyers en in de Oro-krant 

1. De docent die een activiteit leidt is herkenbaar in beeld op flyers, overige 

personen zijn vervaagd en niet tot minder herkenbaar. 

2. Geïnterviewden hebben impliciet en vanaf 2018 expliciet toestemming gegeven 

voor publicatie van hun portret in de Oro-krant. 

3. Leden sturen foto’s voor publicatie in de Oro-krant van activiteiten van de 

groepen van Oro. Het bestuur gaat ervan uit dat de personen op foto’s, die Oro zo 

verkrijgt, toestemming hebben gegeven voor publicatie. 

 

3 Algemene regels 
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. 

2. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard. 



3. De personen worden op de volgende manier geïnformeerd over het feit dat Oro hun 

persoonsgegevens bewaart: 

a. Bij aanmelding; 

b. Via dit privacy protocol als bijlage van het Huishoudelijk Reglement. 

4. Personen mogen altijd contact opnemen met het bestuur om hun eigen 

persoonsgegevens in te zien. 

5. We beschermen de gegevens door te werken met wachtwoorden en elke computer 

heeft een goede virusscan. 

6. Oro heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming. Dit is ook niet nodig. 

7. Oro verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van gemeente 

Haarlem voor de subsidie en Interdans voor de verzekeringen. 

8. Procedure voor het melden van datalekken binnen 72 uur: 

a. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van 

derden die geen toegang hebben tot die gegevens; 

b. Een datalek dient bij de voorzitter van het bestuur gemeld te worden; 

c. De voorzitter stelt de overige leden van het bestuur op de hoogte; 

d. De secretaris checkt wat er gelekt is; 

e. Secretaris en voorzitter brengen in kaart wat de gevolgen zijn voor de 

personen; 

f. De voorzitter meldt het voorval bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

(datalekken.autoriteitspersoonsgegevens.nl). 

 


