
 

 

 

 

 

Privacy Verklaring 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Stichting Jeugdcircus Saranti 
Huizumerlaan 45 
8934 BD  Leeuwarden 
 
KVK 41002681 Leeuwarden 
 
Stichting Jeugdcircus Saranti hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze 

privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Saranti omgaat met 

persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers en onze opdrachtgevers. U heeft recht op inzage, 

rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens.  Mocht u een vraag of een klacht hebben over 

de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met het bestuur van Jeugdcircus 

Saranti per mail info@saranti.nl of telefonisch 058-2890433 

Ledenadministratie: 
De basisgegevens bestaan uit, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoon, e-mailadres en 
een IBAN nummer. Gezien de leden van het Jeugdcircus veelal minderjarig zijn worden ook de 
contactgegevens van de ouders in de ledenadministratie opgenomen.  
 
Deze gegevens worden geregistreerd met als doel het beheren van de ledenlijst, het innen van 
contributies, het contact opnemen bij calamiteiten en het versturen van uitnodigingen en overige 
circus informatie. Naast deze gegevens kunnen gegevens met betrekking tot medicijngebruik, 
voedselallergieën / diëten en het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk vastgelegd worden.     
 
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en verwijderd 
bij beëindig van het lidmaatschap na het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht met betrekking 
tot de financiële administratie van de Stichting. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming 
aan derden verstrekt tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering. Voor gegevens welke 
noodzakelijk door derden worden verwerkt is een verwerkersovereenkomst van toepassing. 
 
Opdrachtgevers: 
Alleen administratieve gegevens worden vastgelegd en bewaard conform het wettelijke termijn. 
 
Gebruik website en e-mail: 
Wanneer u zich via onze website www.saranti.nl aanmeldt voor onze nieuwsbrief, het 
contactformulier invult, of per mail contact opneemt,  zal aan u gevraagd worden om gegevens in te 
vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt en deze worden 
niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bij iedere nieuwsbrief de verzonden wordt is er de optie tot 
afmelden.  
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Beeldmateriaal: 
Saranti maakt regelmatig gebruik van foto’s, video’s en overige media voor (social) media doeleinden 
ter promotie van het Jeugdcircus. Wij respecteren persoonlijke voorkeuren en gaan zorgvulling om 
met beeldmateriaal. Op beeldmateriaal gemaakt tijdens openbare voorstellingen door derden heeft 
Saranti geen invloed. Uiteraard zullen we tot zover als mogelijk meewerken aan het correct plaatsen 
en beheren van beeldmateriaal.  
 
Beveiliging en meldplicht 
Medewerkers van Saranti zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens, er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen. 
Mocht er sprake zijn van een datalek dan zal het bestuur van Saranti passende maatregelen nemen 
en indien noodzakelijk dit melden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy 
bescherming. 

 


