
 

Stichting Lievevrouwegilde / Stichting Maria Ommegang 
 

PRIVACY 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBECHERMING (AVG) PRIVACYVERKLARING 

 

Onze identiteit:  Wie zijn wij? En wat doen wij? 

Stichting Lievevrouwegilde / Stichting Maria Ommegang. 

Ieder jaar op de laatste zondag van juni organiseren wij een Stoet van predikende, dansende en musicerende 

deelnemers om de geschiedenis van Maria en de stad uit te beelden. 

Deze stoet start deze dag om 15.00 vanuit het Markiezenhof en volgt verder een route door het centrum van 

Begen op Zoom. 

 

Van wie bewaren wij de persoonsgegevens? 

Van alle deelnemers, bestuursleden, leden werkgroepen en de Vrienden Van. 

Aan de begeleiding van de kindergroepen wordt een kopie van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. 

 

Hoe bewaren wij de persoonsgegevens? 

Wij bewaren de persoonsgegevens in een databasebestand. 

 

Welke persoonsgegevens worden in dat bestand opgenomen? 

Naam, adres, postcode, woonplaats, tel.nr., e-mailadres, geboortedatum. 

Indien nodig worden m.b.t. de kleding in overleg met de deelnemer soms confectiematen en schoenmaten 

toegevoegd. Dat is alleen nodig wanneer de deelnemer nieuwe of andere kleding wordt aangemeten. 

 

Met welk doel worden persoonsgegevens bewaard: 

- Aankondiging en uitnodiging jaarlijkse Ommegang 

- Deelnemersbestand jaarlijkse stoet met de vermelding in welk onderdeel men meedoet 

- Deelnemers van passende kleding en schoeisel te kunnen voorzien;  

- Verzending nieuwsbrieven en kerstkaarten 

- Deelnemersinstructie 

- Aanwezigheid op repetities en op de dag zelf 

- Stoetopstelling.  

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, dan wel gebruikt om andere activiteiten onder de aandacht 

te brengen. 

 

Hoe worden de personen geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden bewaard? 

Via het inschrijfkaartje 

Via de website 

Via een nieuwsbrief                 

Via e-mail 

 

Hoe worden de gegevens up to date gehouden? 

Op de zondag van de Maria Ommegang worden voor de officiële aanvang van de Ommegang aftekenlijsten 

weggelegd in de omkleedlocaties (de Blokstallen en de Gertrudiskerk). Dit is ter controle op aanwezigheid en het 

actualiseren van de bestandsgegevens 

Alle deelnemers kunnen hun eigen gegevens nalopen, wijzigen en/of aanpassen. 

 



 

Zodra iedereen naar het Markiezenhof is vertrokken halen de dan nog aanwezige leden van de organisatie die 

aftekenlijsten weg, zodat de gewijzigde gegevens op een later moment in het databasebestand opgenomen 

kunnen worden. 

 

Wordt er een back-up van het gegevensbestand gemaakt? 

Jaarlijks wordt er één eindbestand bewaard. 

Daarop is een beveiliging aangebracht, waardoor slechts vier personen dat bestand kunnen raadplegen. 

Deze personen zijn: de voorzitter van de commissie Stoet en nog twee van de commissieleden die 

verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse aanmeldingen. Verder de Coördinator van de Werkgroep Kleding.  

Daarnaast beschikt de penningmeester i.v.m. de  registratie van de ´Vrienden van de Maria Ommegang´ ook 

over een deelbestand met namen, adresgegevens en e-mailadressen. 

 

Hoe gaan we om met de foto’s die gemaakt worden tijdens de Ommegang. 

De foto’s die gebruikt worden door onze organisatie zijn gemaakt door een erkend fotograaf. 

Bij inschrijving voor de Ommegang wordt gevraagd of wij foto’s mogen gebruiken. 

 

Worden er bijzondere persoonsgegevens bewaard?  

En welke wettelijke uitzonderingsregel is van toepassing? 

(Bedoeld wordt hier gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras politieke 

gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke 

persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding 

van dat gedrag, genetische en biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken, stem, 

handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat). 

Nee, dit alles is voor ons niet van toepassing. 

Wie binnen de organisatie zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens: 

Secretaris van het bestuur  

Secretaris van de Commissie Stoet  

Coördinator van de werkgroep Kleding  

N.B.: Op grond van de AVG heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Ook 

heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken. 

In dat geval kunt u contact opnemen met één van de hier bovengenoemde personen 


