
 Privacyreglement Ivanica (def. versie 2, september 2018) 

Dit privacyreglement is tot stand gekomen naar aanleiding van de  wet die op 25 mei 2018 van 

kracht is geworden: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) Dit reglement is een 

aanvulling op het reglement van Nivon Nederland. Het privacyreglement is te vinden op 

www.ivanica.nl  en is bovendien toegevoegd aan de welkom envelop die men bij aanvang van het 

lidmaatschap ontvangt. 

Werelddansgroep Ivanica is een  onderdeel van Nivon Hengelo, dat een afdeling is van Nivon 
Nederland. 
Ivanica is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het 
verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van haar leden. 
 
Ivanica heeft een eigen ledenadministratie, bijgehouden door de secretaris. 

De persoonsgegevens die in de ledenadministratie staan zijn: naam, adres, telefoonnummer, 

emailadres, ingangsdatum lidmaatschap en al dan niet toestemming voor het plaatsen van foto’s en 

filmpjes op de website van Ivanica en/of het Nivon Hengelo.  Al deze gegevens zijn ter zake dienend. 

Van leden wordt verwacht zelf alert te zijn wanneer er gefotografeerd of gefilmd wordt.  

Verwerker: de secretaris verwerkt de gegevens. De gegevens worden veilig opgeslagen en alleen de 

secretaris en de voorzitter hebben toegang. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, 

met uitzondering van Nivon Hengelo. 

Gebruikers van persoonsgegevens zijn: het bestuur en de dansleiders van Ivanica en- in beperkte 
mate, d.w.z. alleen van de ledenlijst ( zie hieronder)- de leden. 
De penningmeester heeft ook het banknummer van de leden. 

Een aanmeldingsformulier wordt bij aanvang van het lidmaatschap door het aankomend lid ingevuld 

en ingeleverd bij de secretaris. 

Op de ledenlijst, die digitaal in pdf en eventueel op papier wordt verspreid onder de leden, staat 

alleen naam, plaatsnaam, telefoonnummer en emailadres vermeld.  Op de ledenlijst wordt vermeld 

dat de gegevens alleen voor intern gebruik zijn en dat verouderde lijsten en bij einde lidmaatschap 

de lijst verwijderd/vernietigd dienen/dient te worden. N.B.: we maken onderscheid tussen deze 

ledenlijst en de persoonsgegevens van de ledenadministratie, dit zijn twee verschillende lijsten. 

Nieuwsbrieven en andere ter zake doende mededelingen via email worden altijd bcc verzonden. 

De dansleiding houdt via de ledenlijst elke dansavond de absentie bij. Dit om te kunnen informeren 

naar de reden als een lid langere tijd absent is. Bovendien wordt jaarlijks aan het Nivon Hengelo 

doorgegeven hoeveel dansers er op een dansavond zijn geweest. Dit i.v.m. subsidie en jaaroverzicht 

Nivon Hengelo 

De webmaster van Ivanica is verantwoordelijk voor de webpagina van de website van Nivon 
Hengelo. 
Deze pagina is te vinden onder www.ivanica.nl. zie ook www.hengelo.nivon.nl  
Foto’s en films op de website: hier wordt via het aanmeldingsformulier wel of geen toestemming 

voor gegeven. Elke keer dat er foto’s en films gemaakt worden zal de deelnemers er op worden 

gewezen dat deze geplaatst kunnen worden op de website opdat men de gelegenheid heeft om even 

http://www.ivanica.nl/
http://www.ivanica.nl/
http://www.hengelo.nivon.nl/


de zaal te verlaten. Dit is vooral van belang wanneer er gasten mee komen dansen. (bij zomerdans en 

workshops). Er zal in dat geval duidelijk zichtbaar een memo worden opgehangen om gasten te 

wijzen op de mogelijkheid dat hun foto of film op de website geplaatst zou kunnen worden. 

Met ingang van de avg-wet – 25 mei 2018 - wordt alle leden toestemming gevraagd voor het 

plaatsen van foto’s en films op de website van Ivanica/Nivon Hengelo. Wel of geen toestemming 

staat vermeld bij de persoonsgegevens.  

Leden hebben ten allen tijde recht op inzage en wijziging van hun gegevens. 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via email te geschieden bij het secretariaat van 

Ivanica. ( opzegging van het lidmaatschap van het Nivon moet bij de ledenadministratie van het 

Nivon) 

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens na uiterlijk 2 jaar vernietigd. 

Bankgegevens blijven 5 jaar bewaard. 

Het privacyreglement kan ten allen tijde binnen de kaders van de wet gewijzigd worden na 

goedkeuring van Algemene Ledenvergadering. 

Hengelo, september 2018 


