Privacybeleid Speeltuincentrale Beverwijk
Als Speeltuincentrale Beverwijk (gevestigd te 1945SK Kranenburgplantsoen 1 te Beverwijk) en de daaronder opererende
afdelingen Speeltuin Jeugd & Vreugd (gevestigd te 1946TH Merwedestraat 49 te Beverwijk), Speeltuin Kindervreugd
(gevestigd te 1944TB Huiderlaan te Beverwijk) en Speeltuin Moby Dick (gevestigd te 1942ER Moensplein 24 te Beverwijk)
hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit beleidsdocument geeft u heldere en
transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en
gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet– en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
‐ Persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en huurders verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt; deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
‐ Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
‐ Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
‐ Passende technischeen organisatorischemaatregelenhebbengenomen zodatdebeveiliging van persoonsgegevens
gewaarborgd is;
‐ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
‐ Op de hoogte zijn van eenieders rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.
Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft over hoe wij persoonsgegevens
verwerken of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en huurders van de afdelingen worden door de afdelingen verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
‐ Het afhandelen van de contributiebetalingen en het bijhouden van een ledenadministratie (leden en vrijwilligers);
‐ Het toesturen van nieuwsbrieven en informatie over evenementen (leden en vrijwilligers);
‐ Communicatie over het toezichtsrooster en onderhoudswerkzaamheden (vrijwilligers);
‐ Het toesturen vandehuurovereenkomst,boekingsbevestigingen praktische informatie ten behoeve van gebruik van de
speeltuinen (huurders).
Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen de afdeling de volgende persoonsgegevens:
‐ Voor‐ en achternaam, (leden, huurders en vrijwilligers);
‐ Geslacht (leden)
‐ Huisadres (leden, huurders en vrijwilligers);
‐ Telefoonnummer (leden, huurders en vrijwilligers);
‐ E‐mailadres (leden, huurders en vrijwilligers);
‐ Bankrekeningnummer (leden en huurders);
‐ Naam, geslacht en geboortedatum (kinderen van leden; afdelingen Jeugd & Vreugd en Kindervreugd).

Raadpleging door vrijwilligers
Speeltuincentrale Beverwijk—met inbegrip van haar afdelingen—is een vrijwilligersorganisatie. Binnen onze organisatie
kunnen afdelingsvrijwilligers in de volgende functies met het genoemde specifieke doel persoonsgegevens raadplegen:

‐ Vrijwilliger ledenadministratie, ten behoeve vanregistratie lidmaatschap (leden);
‐ Penningmeester, ten behoeve van verwerking en registratie contributiebetalingen (leden);
‐ Secretaris, tenbehoeve vanhet toezenden vannieuwsbrieven, informatiemetbetrekking tot evenementen (leden) en
uitnodigingen voor resp. notulen van vrijwilligersvergaderingen (vrijwilligers);

‐ Beheerder toezichtrooster, ten behoeve van het inplannen van toezichthoudersen het toezenden van het rooster (vrijwilligers
toezicht);

‐ Onderhoudscoördinator, ten behoeve van het uitnodigen voor onderhoudsdagen en – avonden (vrijwilligers onderhoud);
‐ Functionaris verhuur, ten behoeve van het opstellen van een huurovereenkomst (huurders);
‐ Voorzitter, tenbehoeve van communicatiemetledenofvrijwilligers ingevallenwaarin bovenstaande uiteenzetting niet
voorziet (leden en vrijwilligers).

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
‐ De duur van het lidmaatschap en/of de inzet als vrijwilliger en daarna voor maximaal een jaar (leden en vrijwilligers);
‐ Het kalenderjaar waarin de speeltuin gehuurd wordt (huurders).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft bij aanmelding voor lidmaatschap of huur via onze websites worden zonder nadere
verwerking of registratie door onze hosting provider naar ons doorgestuurd. Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derde
partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht
deze gegevens af te geven.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen
onrechtmatige verwerking:
‐ Alle vrijwilligers die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zoals elders in dit document benoemd, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
‐ We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen;
‐ We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
‐ We maken gebruik van technische en functionele cookies.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt
u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u
vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens
verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op
te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Speeltuincentrale Beverwijk Kranenburgplantsoen 1
1945 SK Beverwijk
Email: speeltuincentralebeverwijk@gmail.com

Ondertekening
Het bestuur van Speeltuincentrale Beverwijk verklaart zich – mede namens vrijwilligers waaraan verwerkingstaken
gedelegeerd zijn – te binden aan dit Privacybeleid. Deze regeling is vastgesteld op 7 februari 2019 in de bestuursvergadering
van de Speeltuincentrale Beverwijk.

Voetverklaring: beleid ten aanzien van fotografie
Met name tijdens evenementen wordt er in onze speeltuinen gefotografeerd. Het fotomateriaal gebruiken wij onder meer voor
onze website en in persberichten. Kinderen worden alleen in samenspel met meerdere andere kinderen en van gepaste
afstand gefotografeerd. De resulterende foto’s zijn derhalve geen biometrisch persoonsgegeven; wij verwerken ze met uiterste
zorgvuldigheid maar nemen geen aanvullende maatregelen ten aanzien van registratie en toestemming zoals bedoeld in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij deze zorgvuldige verwerking hoort dat wij bij gebruik in persberichten –
gelet op het blijvende karakter van dit gebruik – van tevoren de ouders van de afgebeelde kinderen om toestemming voor het
gebruik van de foto zullen vragen; bij gebruik op onze website doen wij dit niet. Indien ouders echter bezwaren hebben tegen
gebruik van foto’s van hun kinderen, zullen wij de betreffende foto’s verwijderen.

