
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMD Beleid t.a.v. verwerking persoonsgegevens (AVG) 

Geachte deelnemer aan onze CMD Mannendagen en bezoekers van onze website. 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht voor 
bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken. De AVG verplicht duidelijkheid te 
verschaffen over het omgaan met de persoonsgegevens die hen ter beschikking worden 
gesteld. 

Voor de organisatie van de Mannendag (MD) in Delft verwerkt het CMD de 
persoonsgegevens van sprekers en deelnemers. Dus ook wij moeten voldoen aan de eisen 
die de AVG aan ons stelt. 

In deze beleids-notitie verklaren wij welke persoonsgegevens u het CMD ter beschikking stelt 
bij de de aanmelding voor de Mannendag, en met welk doel we die gegevens gebruiken (zie 
onderstaande tabel) 

PERSOONSGGEVENS CMD GEBRUIK 

Naam Persoonlijk kunnen benaderen. 

Postadres, Postcode Eventueel opsturen van mannendag materiaal (t.a.v. CMD contact personen). 

Email adres Verzenden van uitnodigingen, bevestigingen, etc. 

Telefoon nr, Mobiel nr Bereikbaarheid in geval van afwijzing van email door mailserver, e.d. 

Historische Deelname MDn Voor periode van max. 5 jaar t.b.v. aanmeldingsstatistieken. 

Contactpersoon CMD De contactpersoon kan worden benaderd t.b.v. distributie van public 
relations/pers materiaal. 

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door het CMD in een spreadsheet bestand. Deze 
gegevens worden slechts gedeeld met de mannenontbijt-organisaties van Naaldwijk en 
Maasland. 

Van sprekers worden opnames gemaakt van beeld en geluid. Tijdens deze opnames kunnen 
ook deelnemers worden gehoord of te zien zijn. Deze opnames kunnen op de CMD-website 
worden gepubliceerd. 

Het CMD gaat integer om met uw persoonsgegevens. De gegevensadministratie wordt 
verwerkt op een computer die niet met de website in verbinding staat. Indien u voor een 
aaneengesloten periode van meer dan 5 jaar NIET op de Mannendag bent geweest worden 
uw gegevens uit het bestand verwijderd. 

Van de gegevensadministratie wordt jaarlijks een back-up gemaakt. 

Tel:  015-3693596 Email: info@cmdelfland.nl  Web: www.cmdelfland.nl 



 

 

U hebt het recht om onze gegevens over uzelf en uw deelnames in te zien, fouten in uw 
gegevens te laten corrigeren, gegevens over u te laten verwijderen dan wel bezwaar te 
maken tegen gepubliceerd audiovisueel materiaal over u. 

Voor verzoeken en bezwaren betreffende de gegevensadministratie, verzoeken we u 
vriendelijk contact op te nemen met de contactpersoon voor het CMD:  

Gertjan Hordijk,  
Rosa Manuslaan 25,  
2624 DP Pijnacker,  
voorzitter@cmdelfland.nl 

     


