Transparantie
Transparantie is in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen als een apart beginsel. Iedere
organisatie moet volledig transparant zijn over de persoonsgegevens die zij deelt of verwerkt en moet actief verantwoording
afleggen over de gegevensverwerking die zij toepast (dit geldt zowel intern, richting medewerker, als extern richting burger en
toezichthouder). Dit komt onder meer tot uiting in de documentatieplicht.
Documentatieplicht
Iedere organisatie moet met documenten kunnen aantonen dat ze de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft
genomen om aan de AVG te voldoen. Onderdeel van deze verplichting is het bijhouden van een register van
verwerkingsactiviteiten.

In ons register worden twee zaken afzonderlijk benoemd. Te weten:
A. N.A.W gegevens.
B. Fotomateriaal.
A. N.A.W. gegevens:
¹ Heeft betrekking op eigen leden
² Heeft betrekking op externe bezoekers
Welke gegevens zijn verwerkt?
¹ Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres van leden.
² Naam, adres, telefoonnummer en emailadres van bezoekers en sponsors van de WDT.
¹ Overzicht hebben van leden. Leden benaderen voor én over alle activiteiten binnen de vereniging.
² Bezoekers uitnodigen om te reserveren voor een voorstelling.
¹ Geen
² Geen

hebben deze gegevens ontvangen?

maatregelen zijn er getroffen?
¹ Gegevens zijn opgeslagen in een besloten dataomgeving. Elk bestuurslid heeft toegang om in deze dataomgeving te
werken. Ook moet hij/zij beschikken over een veilige digitale werkomgeving; PC, tablet.
² Gegevens worden bewaard en bijgehouden door één lid, die aangewezen is de mailing rond
voorstellingen te doen.
ng worden de gegevens bewaard?
¹ Tot twee jaar na opzegging van het lidmaatschap.
² Tot de ontvanger aangeeft geen mail meer wenst te ontvangen van de WDT, nadat deze elke keer daarop gewezen
Wordt.

B. Fotomateriaal
Welke gegevens zijn verwerkt?
Foto’s van gespeelde stukken vanaf 1908 tot heden op de website van www.wdttoneel.nl
Foto’s van voorstellingen te gebruiken als promotiemateriaal. Promotiemateriaal kan zijn een flyer, uitnodiging, poster,
programmaboekje en nieuwsbrief.
doel van die gegevensverwerking?
Naslagwerk, promotie van gespeelde stukken op de website en geeft de geschiedenis weer van de vereniging.
Fotomateriaal wordt gebruikt om nieuwe producties te promoten en wordt gebruikt in een nieuwsbrief, die 4 maal per
jaar verschijnt.
aar zijn deze gegevens gepubliceerd?
De gegevens zijn gepubliceerd op de eigen website www.wdttoneel.nl en Facebook account van de WDT.
maatregelen zijn er getroffen?
Gegevens zijn opgeslagen in een veilige dataomgeving. Elke beheerder van de besloten dataomgeving moet beschikken
over een veilige digitale werkomgeving.
Aan leden was toestemming gevraagd voor publicatie en gebruik van het fotomateriaal waar hij/zij op staat. Op de
website staat vermeld dat niet iedereen vanuit het verleden getraceerd kan worden voor toestemming voor het plaatsen
van foto’s. Mocht het zo zijn dat u zich herkent op een gepubliceerde foto en daar bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit
melden en wordt de foto verwijderd.
ng worden de gegevens bewaard?
Onbeperkt.

