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Privacyreglement Stichting Internationale Ballonfiësta Barneveld (“SIBB”) d.d. mei 2018 
De doelstelling van de SIBB is het jaarlijks organiseren van een meerdaags ballonevenement, wat 
plaats vindt in de maand augustus. Dit wordt ingevuld met maximaal 35 (hete)luchtballonnen, 
waaronder special shapes. Naast het programma met de ballonnen vinden er diverse ballon-
gerelateerde activiteiten plaats in het tijdvak dat de ballonnen varen. De avond wordt afgesloten met 
een lasershow en nightglow. Er wordt gestreefd naar een kosten effectieve invulling om bij een batig 
saldo een donatie te doen aan een sociaal-maatschappelijk doel binnen de gemeente Barneveld. 
 
Om uitvoerig te geven aan deze doelstelling beheert de SIBB een aantal gegevensverzamelingen 
("Verzameling") die persoonsgegevens bevatten. In deze verzamelingen staat informatie over 
personen. Hierop is de privacywetgeving conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Het bestuur hecht grote waarde aan het veilig bewerken en opslaan van deze 
gegevens.  

 
Wie is verantwoordelijk voor deze verzameling? 

 Het bestuur van de SIBB is de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de Verzameling.  

 Een aantal taken voor het beheren van de gegevens zijn gemandateerd aan teamleden die 
betrokken zijn bij dat taakveld of aan een organisatie waarmee een verwerkingsovereenkomst is 
opgesteld. 

 De contactgegevens van de SIBB zijn: 
o Stichting Internationale Ballonfiësta Barneveld 
o Postadres: Postbus 91, 3770 AB BARNEVELD 
o E-mail: info@ballonfiestabarneveld.nl   
o KvK nummer 08117702 

 
Hoe kan ik controleren of mijn gegevens in de Verzameling voorkomen? 
U kunt bij de secretaris van de SIBB via info@ballonfiestabarneveld.nl opvragen of uw gegevens in de 
Verzameling voorkomen. 
Komen uw gegevens in de Verzameling voor, dan heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw 
eigen persoonsgegevens in de Verzameling: 

 U heeft het recht om uw geregistreerde persoonsgegevens in te zien 

 U heeft het recht om verkeerd vastgelegde persoonsgegevens te laten wijzigen 

 U kunt uw geregistreerde persoonsgegevens laten verwijderen uit de Verzameling 

 U kunt tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 
Maatregelen die gelden voor het bestuur en gemandateerde teamleden en gegevensverwerkende 
organisaties: 

 Ze zijn gehouden aan geheimhouding over de gegevens. 

 Ze delen of verstrekken deze gegevens niet aan derden buiten genoemde organisaties waarmee 
een verwerkingsovereenkomst is afgesloten. 

 Ze dragen zorg voor het beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

 Ze dragen zorg voor het herstellen van een incident of datalek en melden dit incident bij het 
bestuur van de SIBB, die op haar beurt dit meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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Dit reglement licht toe op welke wijze het bestuur van de SIBB de privacyregels respecteert met 
betrekking tot de Verzameling. Een opsomming hiervan is vastgelegd in een separaat document 
“Gegevensverzamelingen-SIBB-versie_jjj-mm-dd.pdf Elke verzameling omvat de navolgende 
paragrafen: 
a) Welke gegevens bevat de verzameling. 

b) Hoe komt de verzameling tot stand. 

c) Wie heeft toegang tot de verzameling. 

d) Met wie is er een verwerkingsovereenkomst afgesloten. 

e) Bewaartermijn. 

Privacy statements 
Voor diverse gegevensverzamelingen is er een Privacy statement opgesteld. Deze zijn ter kennis 
gesteld aan in de verzameling voorkomende personen en is gepubliceerd op de website 
https://www.ballonfiestabarneveld.nl/ 
 
Het betreft: 

 Privacy statement vrijwilligers. 

 Privacy statement piloten. 
 
Toepasselijk recht: 

 Op dit privacyreglement is Nederlands recht van toepassing. 

 Alle geschillen in verband met de privacyvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden 
voorgelegd  aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij uitblijven van consensus aan een bevoegd 
rechter. 

 
Inwerkingtreding en citeertitel: 
1  Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacyreglement-SIBB”. 
2 Het treedt in werking met ingang van 25-05-2018. 
3 Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de SIBB in het menu “Organisatie” en in 
“de footer” 
 
Barneveld, 25 mei 2018 
 
Was getekend, 
 
Jack de Jong, voorzitter    Arie van Herk, secretaris 
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