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Privacybeleid 
 

De Oranjevereniging Eefde (OVE) heeft zich ten doel gesteld de festiviteiten in Eefde rondom 

Koningsdag en de jaarlijkse dorpsfeesten te organiseren. Oranje staat daarbij symbool voor een groot 

saamhorigheidsgevoel in onze samenleving. Iets dat in een dorp als Eefde er ieder jaar weer voor 

zorgt dat de vertrouwde Oranje- en dorpsfeesten georganiseerd kunnen worden. Het uitgangspunt is 

dat er gedurende het jaar festiviteiten worden georganiseerd voor zowel jong als oud. 

 

De OVE respecteert de privacy van haar leden en verplicht zich ertoe om de privacy van alle leden te 

beschermen. Wij zullen uw gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat uw lidmaatschap adequaat 

is geregistreerd, wij in staat zijn naar behoren de lidmaatschapsgelden te incasseren, u op een 

efficiënte wijze toegang krijgt tot onze festiviteiten en de toegangscontrole (o.a. alcoholgebruik) op 

een deugdelijke manier vorm te gegeven. Het verschaft de OVE tevens de mogelijkheid de gegevens 

te analyseren. Dit stelt ons vervolgens in staat op de wensen en behoeften van de leden en 

bezoekers van de festiviteiten aan te sluiten en de belangen van jong en oud te behartigen. De OVE is 

verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens en wij zullen uw persoonlijk 

identificeerbare informatie nooit delen met anderen zonder uw toestemming. Dit document 

beschrijft hoe wij omgaan met uw privacy en veiligheid. 

 

Als we besluiten om ons privacybeleid te veranderen, dan worden deze veranderingen geplaatst op 

onze website en in het jaarlijks uitgegeven programmaboekje van de OVE. Op deze manier maken wij 

kenbaar welke informatie wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en / of we dit met iemand delen. 

Wij raden u aan om regelmatig te controleren of ons privacybeleid is gewijzigd. 

 

 

Een overzicht van dit document: 

1. Welke informatie we verzamelen; 

2. We delen uw informatie niet; 

3. Uw informatie is veilig bij de OVE; 

4. Beheer van uw informatie bij ons; 

5. Neem contact op met de OVE. 

 

 

1. Welke informatie we verzamelen 

We kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen wanneer u zich aanmeldt bij de OVE. Deze 

informatie kan mogelijk uw naam-, adres-, bank- en betalingsgegevens bevatten.  

 

Als u zich bewust registreert als lid / donateur van de OVE, verzamelen wij uw NAW-gegevens, 

telefoonnummer(s), e-mailadres, geslacht en bankgegevens, zodat we het u uiteindelijk zo goed 

mogelijk naar uw zin kunnen maken en een hoogst persoonlijke ledenkaart kunnen aanmaken. Om 

uw ervaring tijdens de Oranje- en dorpsfeesten zo goed mogelijk te organiseren, verzamelen we (met 

uw toestemming) persoonlijke gegevens over het gebruik van onze diensten. Met deze informatie 

kunnen wij de festiviteiten zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de samenleving in Eefde 

en zorgen voor een groot saamhorigheidsgevoel.  

 

Wanneer u zich opgeeft als lid / donateur van de OVE, worden uw gegevens accuraat, met zorg, 

eerbied en ontzag verzameld. De informatie die wij verzamelen, over onder andere het bezoek van 

de festiviteiten georganiseerd door de OVE, helpt ons bij het ontwikkelen en verbeteren van de 

jaarlijkse feestelijkheden. Uw persoonlijke gegevens zullen worden vernietigd na het verstrijken van 

het lidmaatschap bij van de OVE. 
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2. We delen uw informatie niet 

We zullen uw gegevens niet delen met (verhandelen of verkopen aan) derden noch dragen wij deze 

over aan externe partijen, behalve wanneer we van tevoren uw toestemming hebben verkregen.  

 

 

3. Uw informatie is veilig bij de OVE 

We waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. De OVE verplicht zich ertoe om uw persoonlijke 

gegevens te beschermen. We hebben redelijke veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw informatie 

te beschermen die wij verzamelen. Wij gebruiken verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat 

uw persoonlijke informatie beschermd is tegen: onbevoegde toegang, onjuist gebruik of 

openbaarmaking, onbevoegde wijzigingen of aanpassingen, (onwettige) vernietiging of onbedoeld 

verlies. Uw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor een beperkt aantal bestuursleden van de 

OVE met speciale rechten op toegang tot deze informatie. Van deze personen wordt geëist dat zij 

deze informatie vertrouwelijk houden. Al onze bestuursleden die toegang hebben tot / of betrokken 

zijn bij het verwerken van persoonlijke gegevens respecteren de vertrouwelijkheid van persoonlijke 

gegevens.  

 

We behouden ons het recht voor om de gegevens vrij te geven wanneer we redelijkerwijze van 

mening zijn dat deze vrijgave wettelijk vereist is, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van 

uzelf en anderen te beschermen. Wij kunnen specifieke informatie openbaar maken op verzoek van 

de overheid, in reactie op een rechtelijk bevel, wanneer vereist door de wet of ter bescherming van 

onze rechten, eigendom of veiligheid of de rechten, eigendom of veiligheid van anderen. Wij kunnen 

ook informatie delen met ondernemingen die ons bijstaan bij de bescherming tegen 

ongeregeldheden en / of calamiteiten. Wij verstrekken deze informatie niet aan instanties of 

ondernemingen voor marketing of commerciële doeleinden. 

 

Om onze diensten als OVE goed uit te kunnen voeren, kunnen derden (bijvoorbeeld bij het 

automatisch incasseren van het lidmaatschap van de OVE) uw gegevens verwerken, echter 

uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om de diensten van de OVE deugdelijk uit te kunnen voeren. 

Wij nemen procedures in acht om te garanderen dat deze derde ondernemingen uw privacy 

respecteren.  

 

 

4. Beheer van uw informatie bij ons 

Door de uw opgegeven persoonlijke gegevens bij ons te registreren, stemt u in met het gebruik van 

deze gegevens zoals staat beschreven in dit privacybeleid. U heeft de volgende rechten om uw 

informatie te veranderen: een recht om de informatie in te zien die wij bewaren van u, een recht om 

verkeerde informatie gecorrigeerd te hebben, of (in bepaalde omstandigheden) het recht om uw 

persoonlijke gegevens te laten te verwijderen, een recht om ons te vragen om niet langer informatie 

aan u te geven over onze diensten. 

 

 

5. Neem contact op met de OVE 

Wij horen graag of u vragen heeft, feedback wil geven of meer wilt weten over hoe uw persoonlijke 

gegevens worden gebruikt, of als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, 

neem dan contact op via info@oranjeverenigingeefde.nl. U kunt ons ook schrijven: Oranjevereniging 

Eefde, t.n.v. Y. Boom, Beeklaan 3a, 7211 GA Eefde. 

 

 

 


