De Balkumse Kwis, een initiatief van Sociaal Cultureel Centrum Den Durpsherd, gevestigd aan Kerkwijk
61, 5258 KB Berlicum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.balkumsekwis.nl/
Sociaal Cultureel Centrum Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum.
073 503 2016
Katherine van Roosmalen is de Functionaris Gegevensbescherming van De Balkumse Kwis.
Zij is te bereiken via info@balkumsekwis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Balkumse Kwis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Balkumse Kwis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Administratie rondom inschrijving, beoordeling en prijsuitslag

Het afhandelen van uw betaling ten behoeve van inschrijving verloopt via Ideal (event bright) deze
gegevens worden niet opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Balkumse Kwis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
De Balkumse Kwis) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Balkumse Kwis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor
de eerder genoemde persoonsgegevens.
Foto’s
Foto’s worden onder meer gebruikt voor onze websites en sociale mediakanalen. Voor het maken en
publiceren van foto’s gelden wettelijke bepalingen. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten
op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor
publicatie. De Balkumse Kwis gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen.
Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op uw
verzoek zo mogelijk worden verwijderd.
Onze richtlijnen:
• Als u niet gefotografeerd wil worden, dan wordt dit gerespecteerd.
• De Balkumse Kwis zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn
afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.
• Voor de publicatie van foto’s (ook op de website van de Balkumse Kwis) van de kwis- en feestavond
wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer
u bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze indien mogelijk verwijderd.
• De Balkumse Kwis respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie,
bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.

De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie
te verzetten:
− publicatie vormt een inbreuk op de privacy,
− publicatie levert commercieel gezien schade op
− publicatie is schadelijk voor het imago.
Delen van persoonsgegevens met derden
De Balkumse Kwis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Balkumse Kwis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Balkumse Kwis en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@balkumsekwis.nl.
De Balkumse Kwis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Balkumse Kwis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met info@balkumsekwis.nl

