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1 Algemeen. 
Stichting Dikke Mik dorpsfeesten Nijbroek, 
verder in dit Privacy Protocol afgekort tot Dikke 
Mik Nijbroek, verwerkt persoonsgegevens. Wij 
willen u hierover graag duidelijk en transparant 
informeren. 
In dit Privacy Protocol geven wij u antwoord op 
de belangrijkste vragen over de verwerking van 
persoonsgegevens door deze stichting.  

Contactgegevens: 
Stichting Dikke Mik dorpsfeesten Nijbroek 
Dijkhuizenweg 60 
7397 NV  Nijbroek 
06-11125307 

2 Wat zijn persoonsgegevens? 
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. 
Bijvoorbeeld uw naam, (mail)adres, en leeftijd. 
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens 
naar u herleid kunnen worden spreken we over 
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw (mail)adres, 
maar ook uw IP-adres (‘achter de schermen’) 
alsook uw voornaam samen met uw 
geboortedatum. Wanneer anderen die 
persoonsgegevens hebben, moeten ze daar 
zorgvuldig mee omgaan.  
Ook foto’s en video’s worden in dit kader gezien 
als persoonsgegevens. 
 
3 Verwerkt Dikke Mik Nijbroek 
persoonsgegevens? 
Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van 
mensen, exploitanten en bedrijven met wie wij 
direct of indirect een relatie hebben of hebben 
gehad. Dit zijn in ons geval de volgende 
gegevensgroepen: 
1. Bestuursleden van Dikke Mik Nijbroek (NAW-

gegevens, e-mailadres, telefoonnummer(s), 
foto’s/video en bestuursfunctie). 

2. Vrijwilligers van Dikke Mik Nijbroek (NAW-
gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en 
foto’s/video). 

3. Exploitanten en leveranciers van Dikke Mik 
Nijbroek (NAW-gegevens, e-mailadres, 
telefoonnummer, IBAN rekeningnummer en 
foto’s/video). 

4. Bezoekers van Dikke Mik Nijbroek (NAW-
gegevens (opgave sommige spelen en 
verlotingen) en foto’s/video). 

5. Sponsoren van Dikke Mik Nijbroek (NAW-
gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, 
IBAN rekeningnummer en foto’s/video). 

6. Contactpersonen van partijen met wie wij 
samenwerken zoals andere organisaties, 
relaties, gemeentelijke/provinciale instanties 
etc. (organisatie, naam, e-mailadres en 
telefoonnummer). 

4 Wie is verantwoordelijk voor de 
verwerking van mijn persoons-
gegevens? 
De vereniging/stichting is verantwoordelijk voor 
de verwerking van de persoonsgegevens.  
Alle gegevens van: 
1. Bestuursleden, vrijwilligers en contactperso-

nen van andere partijen worden beheerd door 
de voorzitter van Dikke Mik Nijbroek. Het 
betreft hier een digitale administratie op een 
met een wachtwoord (alleen bekend bij de 
voorzitter) beveiligde computer met adequate 
virus-bescherming. Voor back-up/archivering 
worden alle bestanden opgeslagen in een met 
een wachtwoord (alleen bekend bij de 
voorzitter) beveiligde Cloud. 

2. Sponsoren, exploitanten en leveranciers 
worden beheerd door de voorzitter en 
penningmeester van Dikke Mik Nijbroek. Het 
betreft hier een digitale administratie op met 
wachtwoorden beveiligde computers met 
adequate virusbescherming. Voor back-
up/archivering worden alle bestanden 
opgeslagen in een met een wachtwoord 
(alleen bekend bij de voorzitter) beveiligde 
Cloud. 

3. Bezoekers worden beheerd door de voorzitter 
en secretaris van Dikke Mik Nijbroek. Het 
betreft hier voornamelijk een digitale (foto-) 
administratie op met wachtwoorden beveilig-
de computers met adequate virusbescher-
ming. Voor back-up/archivering worden alle 
bestanden opgeslagen in een met een 
wachtwoord (alleen bekend bij de voorzitter) 
beveiligde Cloud. NAW-gegevens, vergaard 
voor spelen en verlotingen, worden binnen 
een week na het feest vernietigd. 

 
5 Waarvoor verwerkt Dikke Mik 
Nijbroek deze gegevens? 
De persoonsgegevens die Dikke Mik Nijbroek  
verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de 
volgende doeleinden: 
1. Bestuursleden: Deze gegevens worden 

vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om 
vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd 
is en wie waarvoor aangesproken kan 
worden. Tevens worden deze intern vastge-
legd om elkaar te kunnen bereiken. 

2. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastge-
legd uit praktisch oogpunt om hen te kunnen 
informeren en in te schakelen voor het 
uitvoeren van diverse activiteiten alsmede 
hen te kunnen bereiken en benaderen voor 
het opvolgend jaar. 
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3. Exploitanten en leveranciers: Deze gegevens 
worden vastgelegd om in contact te kunnen 
treden in het kader van samenwerking op 
verschillende gebieden, bijvoorbeeld om hen 
te kunnen bereiken en benaderen voor het 
opvolgend jaar. 

4. Bezoekers: Hiervan worden alle gegevens 
vernietigd behoudens foto- en/of video-
materiaal. Deze worden, indien er geen 
schriftelijke afwijzing van betrokkene(n) is 
binnen gekomen, op de website ter promotie 
van het Dikke Mik-feest gepubliceerd. 

5. Sponsoren: Deze gegevens worden vastge-
legd om in contact te kunnen treden in het 
kader van samenwerking op verschillende 
gebieden, bijvoorbeeld om hen te kunnen 
bereiken en benaderen voor het opvolgend 
jaar. 

6. Contactpersonen van andere partijen: Deze 
gegevens worden vastgelegd om hen te 
kunnen informeren, alsmede hen te kunnen 
bereiken en benaderen. 
 

6 Verwerkt Dikke Mik Nijbroek ook 
bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige 
gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, 
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of 
gegevens betreffende ras. Dikke Mik Nijbroek 
verwerkt deze gegevens niet. 
 
7 Hoe gaat Dikke Mik Nijbroek om met 
mijn persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet 
langer bewaard dan noodzakelijk is voor 
normaal gebruik binnen de stichting of het doel 
waarvoor zij dienen, tenzij op grond van een 
wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens 
worden niet met derden gedeeld zonder uw 
toestemming, tenzij wettelijk toegestaan of 
verplicht. Als een mail verstuurd wordt naar 
meerdere personen, worden de e-mailadressen 
in de BCC geplaatst. 
Wanneer de persoonsgegevens met derden 
worden gedeeld, zullen deze niet voor andere 
doeleinden dan Dikke Mik worden gebruikt. Voor 
Dikke Mik niet-relevante persoonsgegevens 
worden verwijderd zodra deze niet meer nodig 
zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
8 Wie kan er bij mijn persoons-
gegevens? 
Afhankelijk van de gegevensgroepen (punt 5) is 
hiervoor een andere gemachtigde aangesteld: 
1. Bestuursleden: Alle bestuursleden van Dikke 

Mik Nijbroek kunnen de gegevens van 
medebestuursleden inzien.  

2. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden 
ingezien door de voorzitter van Dikke Mik 
Nijbroek, en op verzoek beschikbaar worden 
gesteld aan bestuursleden die belast zijn met 
de uitvoering van activiteiten waarvoor de 
betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) 
ingezet. Alleen de gegevens welke op dat 
moment noodzakelijk zijn worden verstrekt 
aan de betreffende bestuursleden. De 
bestuursleden zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van deze gegevens te 
respecteren. 

3. Sponsoren, exploitanten en leveranciers: 
Deze gegevens kunnen worden ingezien door 
de voorzitter en de penningmeester van 
Dikke Mik Nijbroek, en op verzoek 
beschikbaar worden gesteld aan 
bestuursleden die belast zijn met het 
vastleggen en/of concretiseren van afspraken 
met de betreffende exploitant. Alleen de 
gegevens welke op dat moment noodzakelijk 
zijn worden verstrekt aan de betreffende 
bestuursleden. De bestuursleden zijn 
verplicht om de vertrouwelijkheid van deze 
gegevens te respecteren. 

4. Bezoekers: Deze gegevens kunnen worden 
ingezien door de voorzitter en de secretaris 
van Dikke Mik Nijbroek, en op verzoek 
beschikbaar worden gesteld aan 
bestuursleden die op enigerlei wijze belast 
zijn met het maken en/of handelen van 
gemaakte afspraken met de betreffende 
bezoeker(s). Alleen de gegevens welke op dat 
moment noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het 
afleveren van een gewonnen prijs van één 
van de verlotingen, worden verstrekt aan de 
betreffende bestuursleden. De bestuursleden 
zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van 
deze gegevens te respecteren en na gedane 
werkzaamheden te vernietigen. 

5. Contactpersonen van andere partijen: Deze 
gegevens kunnen worden ingezien door de 
voorzitter van Dikke Mik Nijbroek en op 
verzoek aan medebestuursleden van Dikke 
Mik Nijbroek worden verstrekt. De bestuurs-
leden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid 
van deze gegevens te respecteren. 

 
9 Hoelang worden mijn gegevens 
bewaard? 
Gegevens met betrekking tot bestuursleden, 
vrijwilligers, exploitanten en leveranciers, 
sponsoren en contactpersonen van andere 
partijen worden conform de bij de punten 3 en 4 
genoemde handelwijzen langdurig bewaard.  
Gegevens met betrekking tot bezoekers, veelal 
foto’s ter promotie op de website, worden in 
beperkte vorm bewaard. 
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10 Welke regels gelden bij de 
verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is 
Dikke Mik Nijbroek gebonden aan de daarvoor 
geldende wet- en regelgeving. 
 
11 Kan ik zien welke gegevens Dikke 
Mik Nijbroek van mij verwerkt? 
U kunt een verzoek indienen bij Dikke Mik 
Nijbroek om deze gegevens in te zien.  
Het mailadres hiervoor is 
bestuur@dikkemiknijbroek.nl. Dit verzoek kan 
eveneens via dit automatisch gelinkte mailadres 
onder de enveloppe op de website 
www.dikkemiknijbroek.nl worden ingediend. 
Uw vraag/verzoek zal binnen een week worden 
behandeld en/of afgehandeld. 
 
12 Waar kan ik terecht met een vraag, 
klacht of een verzoek tot correctie of 
wissen van gegevens? 
In geval van vragen, klachten of correcties/ 
wijzigingen kunt u zich richten tot het bestuur 
van Dikke Mik Nijbroek, via het centrale 
mailadres bestuur@dikkemiknijbroek.nl.  
Het bestuur zal deze verzoeken binnen 1 
(werk)week behandelen zoals is beschreven in 
de geldende wet- en regelgeving. 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens indien uw vraag, 
klacht of verzoek niet naar wens wordt 
behandeld of is afgehandeld. 
In geval van het verzoek tot het wissen van 
gegevens kunt u op het Afmeldingsformulier 
onder de Tab “Privacy” op de website 
www.dikkemiknijbroek.nl aanvinken wát u 
gewist wilt hebben. Tevens kunt u hier bij 
Opmerkingen aanvullende info doorgeven. 
 
13 Wijzigingen 
Dikke Mik Nijbroek behoudt zich het recht voor 
om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy 
Protocol. Op verzoek kan u dit formulier in PDF-
formaat worden toegestuurd, u kunt deze ook 
downloaden via onze genoemde website. 
Alle eerder genoemde categorieën zijn zelf 
verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van  
wijzigingen, dit om ‘vervuiling’ van onze Dikke 
Mik-administratiebestanden te voorkomen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Beveiliging, zijn uw persoons-
gegevens veilig bij Dikke Mik Nijbroek? 
Dikke Mik Nijbroek heeft passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking.  
Zo hebben wij bijvoorbeeld met ingang van de 
nieuwe AVG-privacywetgeving de volgende 
maatregelen genomen:  
1. Alle bestuursleden die namens Dikke Mik 

Nijbroek van uw gegevens kennis nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 

2. Alle bestuursleden zijn (per mail) geïnfor-
meerd over het belang van de bescherming 
van persoonsgegevens. 

3. Wij hanteren een gebruikersnaam en 
wachtwoordbeleid, firewalls en virusscanners 
op al onze (computer)systemen. 

4. Wij maken back-ups van persoonsgegevens 
en bewaren deze op met wachtwoorden 
beveiligde Cloud-omgeving(en). Met deze 
back-up bestanden is het mogelijk om de 
gegevens/bestanden te herstellen bij fysieke 
en/of technische incidenten. 

5. Dikke Mik Nijbroek test en evalueert regel-
matig de genomen nieuwe maatregelen. 

6. In het geval dat er, ondanks alle in dit 
Protocol genoemde zorgvuldigheid en 
maatregelen, tóch een beveiligingsincident 
wordt geconstateerd waarbij mogelijk 
persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren 
gegaan, zal Dikke Mik Nijbroek binnen 96 uur 
de betreffende categorie (zie punt 3 op pg. 1) 
hiervan op de hoogte brengen. Tegelijkertijd 
zal worden ingeschat of een melding hiervan 
gedaan moet worden aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dikke Mik Nijbroek zal 
vervolgens alle instructies voortkomend uit 
het onderzoek van het incident zo snel en 
goed mogelijk uitvoeren. 
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