
 

 

 

 

 

     Privacy-beleid  

 
 Naam : Sprundelse Carnavalstichting 
Adres :   p/a Noordveld 24 
PC/WP: 4714 HV  SPRUNDEL 
Email : info@denachtuilen.nl 
K.v.K.: 41104332 
 
 
1. Verantwoordelijkheid: 
 
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het privacy-beleid ligt bij het 
bestuur de Sprundelse Carnaval stichting, met de verdere gegevens, zoals 
hierboven zijn omschreven. 
 
 
2. Welke gegevens worden er vast gelegd en met wel doel? 

 
2.1 : De gegevens die worden vastgelegd zijn: 

 
2.1.1. Vrijwilligers 

Van alle vrijwilligers die deel uitmaken van de Sprundelse 
Carnaval stichting worden de volgende gegevens vastgelegd: 
a. Naam en achternaam; 
b. E-mailadres; 
c. Mobiel telefoonnummer. 

- Er is een Whatsapp groep aangemaakt voor de bestuursleden 
(bestuur de nachtuilen). 

- Er is een Whatsapp groep aangemaakt voor de leutgroepleden/ in 
deze whatsapp groep zitten ook de bestuursleden (de nachtuilen) 
 
 
 
 



 

 

2.1.2. Verkeersregelaars: 
Voor de vrijwilligers die zich aangemeld hebben als      
verkeersregelaar worden de navolgende gegevens vastgelegd 

a. Naam en achternaam; 
b. E-mailadres; 
c. Mobiel telefoonnummer; 
d. Geboortedatum 

 
  2.1.3. Sponsoren (ten behoeve van de carnavalskrant) 
   

a. Een aangeleverde advertentie in het formaat (1/4, ½ of hele 
pagina (=A4 formaat) met daarin de door de sponsor 
aangeleverde gegevens. 

 
 
 

 
2.2   Met welk doel worden deze gegevens vastgelegd en hoe worden 

deze gegevens vastgelegd. 
 
2.2.1 Deze gegevens worden vastgelegd met als doel snel en efficiënt 

met de vrijwilligers te kunnen communiceren vanuit het bestuur. 
Verder worden er bepaalde gegevens gevraagd door vergunnende 
instanties, denk daarbij aan gemeente. 

2.2.2 De Stichting heeft als zodanig geen leden, en dus ook geen officieel 
ledenbestand. Er is echter wel een lijst met vrijwilligers, die jaarlijks 
kan wisselen qua samenstelling. 

 
 

3. Hoe worden de gegevens vastgelegd, en wie beheert deze gegevens. 
 

3.1. Bij het secretariaat van De Sprundels Carnavalsstichting worden deze 
gegevens bewaard in digitale bestanden, die terug te vinden zijn op de laptop 
van de secretaris (de laptop is privé-eigendom van de secretaris) 
 
3.2. Zoals aangegeven beheert de secretaris van de Sprundelse Carnaval 
stichting deze gegevens, en kunnen door alle bestuursleden van de Stichting 
worden ingezien op aanvraag. 
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