Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van LoHa.
Hierin wordt omschreven:
- De gegevens die wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
- De maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen.
- Welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je deze
rechten kunt uitoefenen.
Inleiding.
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw
gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je
gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door
bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Stichting Lokale Omroep Haaren (LOHA),
LoHa is de lokale omroep voor de gemeente Haaren.
Maakt gebruik van TV kanaal 48 digitaal via Ziggo in de regio, internet: www.loha.tv en
bijbehorende facebookpagina en youtube kanaal voor het verspreiden van video en
informatie met betrekking tot degemeente Haaren.
Contactadres: Den Bogerd 14, 5296 MA Esch.
Email: info@loha.tv
Website www.loha.TV
Nr KVK: 58649697

Gegevens.
Gegevens worden verzameld op meerdere manieren, afhankelijk van doelgroep.
1) Medewerkers.
Van medewerkers worden gegevens verzameld voor het onderling contact.
Hiervoor zijn noodzakelijk: Naam, adres, telefoonnummer, emailadres,
2) Sponsoren.
Hiervoor zijn noodzakelijk: Naam, adres, telefoonnummer, emailadres,
bankrekeningnummers.
3) Steunzenders. (Mensen die een vrijwillige bijdrage geven.)
Hiervoor worden verzameld: Naam en adres.
4) Bezoekers van de website/email/wetransfer.com.
Hiervoor worden verzameld: Achternaam , Voornaam , Telefoonnummer , E-mailadres.
Reden: Noodzakelijk om contact te kunnen leggen en versturen van informatie.
5) PBO-leden
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Hiervoor worden verzameld: Achternaam , Voornaam , Telefoonnummer , Compleet adres,
E-mailadres, Gegevens omtrent de groepering die wordt vertegenwoordigd binnen de PBO.
Met deze groepering wordt ook contact opgenomen. Tevens worden deze gegevens
doorgegeven aan het Commissariaat van de Media (CvdM).
Reden: Noodzakelijk om contact te kunnen leggen, controle naar achterban, m.b.t. het
CvdM wettelijke verplichting i.v.m. aanvraag van zendmachtiging.
6) Leden bestuur.
Hiervoor worden verzameld: Achternaam , Voornaam , Telefoonnummer, Adres, Emailadres, geboorte datum.
Reden: Noodzakelijk om onderling contact te kunnen leggen en inschrijving bij de KvK.

De hier boven genoemde gegevens zijn verplichte gegevens. Zonder deze gegevens is het
niet mogelijk een werkbare relatie te kunnen onderhouden.

Ontvangers gegevens.
Bij 1), 2), 5) en 6) De gegevens worden verzameld door het bestuur van LoHa.
Bij 3) De gegevens worden verzameld door de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor
de steunzenderactie.
Bij 4) De gegevens komen via de mailservers van VIP-webhosting, wetransfer.com en Google
terecht bij de redactie van LoHa.

Opslag periode.
Alle gegevens blijven opgeslagen tot de persoon zelf actie onderneemt en verzoekt om
uitschrijving/verwijdering. Na het opheffen van de lokale omroep, wat parallel zal lopen met
het opsplitsen van de gemeente Haaren, blijven de gegevens nog maximaal 1 jaar bewaard.
Rechten.
Dit zijn deze rechten:
- Recht op inzage: iedereen kan zijn/haar eigen persoonsgegevens opvragen.
- Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of verkeerd verwerkt?
Dan passen we die aan als daarom gevraagd wordt.
- Klacht indienen: dat kan via Autoriteit Persoonsgegevens.
- Stoppen van het gebruik van gegevens: iedereen kan aangeven dat de opgeslagen
gegevens niet meer gebruikt mogen worden.
- Verwijderen van gegevens: iedereen kan aangeven dat de opgeslagen gegevens moeten
worden.
M.b.t. de steunzenders hetvolgende: Mocht een steunzender niet langer steunzender willen
zijn, dan wordt dit nu genoteerd en opgeslagen. Het navolgend jaar wordt niet om een
nieuwe bijdrage gevraagd. Als een steunzender de gegevens laat verwijderen is het bij ons
niet meer bekend dat een voormalige steunzender dit niet meer wil zijn. U zou dan dus
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opnieuw benaderd kunnen worden om steunzender te worden.

Beveiliging.
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving bij Google mail en
Google drive. Alleen het bestuur van LoHa, en door het bestuur geselecteerde personen
krijgen toegang tot deze omgeving.
Datalek:
Mochten de gegevens naar buiten lekken, dan worden sponsoren, medewerkers en
mailgebruikers binnen 1 week persoonlijk ingelicht over de datalek.
Mochten de gegevens van de steunzenders uitlekken, dan worden deze gezien de beperkte
gevolgen niet persoonlijk in gelicht. Wel zal een publicatie worden gedaan middels onze
eigen media.
In beide gevallen zullen de betreffende instanties worden ingelicht.
N.B. met betrekking tot filmbeelden zal LoHa zoals altijd gebruik maken van de
journalistieke vrijheid zoals die in Nederland gebruikelijk is. Mensen gefilmd in openbare
ruimtes of gelegenheden, op straat,etc, of bij openbare bijeenkomsten, hebben geen recht
op verwijdering uit of van deze opnames.
Maar als iemand onverwachts wordt gevraagd door een medewerker van LoHa in close-up
beeldopname iets te zeggen voor de camera, mag gevraagd worden deze close-up
beeldopname niet uit te zenden, of te laten verwijderen uit de uitzending.
Hiervoor kan contact worden opgenomen met de redactie: redactie@loha.tv .
U dient duidelijk aan te geven om welke video het gaat en het exacte tijdstip op te geven
waar de te verwijderen opname begint en het exacte tijdstip waarop dit eindigt.
U dient uw volledige naam, telefoonnummer, emailadres en woonadres aan ons door te
geven. Dit om te kunnen controleren of u de persoon van de opname bent.
Wij zullen deze gegevens controleren met de opnames en medewerkers en ter controle
contact met u opnemen. De opnames worden daarna binnen een week verwijderd.
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