PRIVACYBELEID | SCHIJT AAN DE GRENS
Schijt aan de Grens verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en
transparant informeren.
Wat zijn persoonsgegevens?
Wanneer (een combinatie van) gegevens naar jou herleid kan worden, spreken we over
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Wanneer anderen die
persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s
worden gezien als persoonsgegevens.
Welke persoonsgegeven gebruiken wij?
Schijt aan de Grens verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een
relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
deelnemers aan het festival – vrijwilligers – sponsoren – leveranciers – en overige mensen die aan
onze organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Wij verwerken de minimale gegevens die wij daarvoor nodig hebben.
Wat betekent dit voor jou?
Als je wilt deelnemen aan Schijt aan de Grens of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere
relatie met ons aan wilt gaan, hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Met behulp van je
gegevens kunnen we je bijv. op de juiste wijze inschrijven als deelnemer.
Als je eenmaal bent ingeschreven als deelnemer of vrijwilliger of andere relatie van Schijt aan de
Grens dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en andere gegevens
bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan het festival
gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed
mogelijk te kunnen helpen.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Je persoonsgegevens kunnen alleen worden
geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten
hebben.
Tijdens Schijt aan de Grens kunnen foto’s of film worden gemaakt van deelnemers en vrijwilligers
voor promotiedoeleinden van het festival. Heb je hier bezwaar tegen, laat dit dan weten bij de
inschrijving.
Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?
Gegevens gerelateerd aan je deelname aan Schijt aan de Grens worden twee jaar bewaard om
aandacht te vragen voor de mogelijkheid om in te schrijven voor de volgende editie van Schijt aan
de Grens. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
Websitebezoekers
Bij het bezoek aan onze website ontvang je cookies van Google Analytics. Dit zijn kleine
tekstbestandjes die het mogelijk maken om te volgen welke onderdelen van de website worden
bezocht, hoe vaak en met welke apparaten (PC, tablet, telefoon, etc) en vanaf welk IP-adres.
Daarnaast is op onze website een social media button opgenomen. Klik je hierop dan kan de
beheerder van deze dienst je persoonsgegevens verzamelen.
Je kunt Cookies uitschakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat
de website dan niet meer optimaal werkt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schijt aan de Grens.
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Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar info@schijtaandegrens.nl. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek gereageerd.
Hoe persoonsgegevens beveiligd worden
Schijt aan de Grens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo loopt onze website o.a. over een beveiligde https://
verbinding. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@schijtaandegrens.nl
Voor nadere informatie
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Schijt aan de Grens kun
je contact opnemen met een van onze bestuursleden. Op grond van de privacywetgeving heb je
ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze
verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid kan tussentijds gewijzigd worden. Wij adviseren je dan ook om dit regelmatig te
bekijken, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.
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