Stichting Speeltuin “De Paddestoel”
Privacy en bescherming van persoonsgegevens
versie 1.0 maart 2018
Wij verzamelen persoonsgegevens, hierover willen we u kort en duidelijk informeren in dit document.
Website
Op onze website verzamelen we de volgende gegevens:
• Naam en email adres: voor het beantwoorden van uw vraag
• IP-adres: dit wordt standaard door de webserver van onze provider gelogd. Dit wordt
gebruikt voor de statistieken van de website.
• Cookies: wij kunnen cookies plaatsen voor analytisch gebruik
Registratie persoonlijke gegevens van bezoekers
Voor het uitgeven van onze abonnementen verzamelen we persoonsgegevens van onze
abonnementen:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Geboortedatum
Deze gegevens gebruiken wij ter controle van de abonnementhouders en communicatie. Toegang tot
deze gegevens is voorbehouden aan:
• de beheerders die ter plekke in de speeltuin werkzaam zijn
• de applicatiebeheerder
Deze gegevens bewaren we tot maximaal drie jaar nadat het laatste abonnement voor een gezin is
uitgegeven. Voor toegang tot deze administratie is een two-factor authenticatie ingesteld: de
combinatie gebruikersnaam/wachtwoord en controle op het IP adres van de browser.
Registratie persoonlijke gegevens van vrijwilligers
Van onze vrijwilligers registreren wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer(s)
• E-mail adres
• Verklaring Omtrent Gedrag (op advies van gemeente)
(vervolg op pagina 2)
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Deze gegevens worden door het bestuur bijgehouden en onder de vrijwilligers gedeeld, vanwege
onderlinge communicatie en overdracht van sleutels tijdens het speeltuinseizoen. Deze gegevens
worden binnen vier weken na ontvangst van een schriftelijke afmelding uit de lijsten verwijderd. De
VOG wordt (uiteraard) niet onder de vrijwilligers gedeeld.
Persoonsgegevens van vrijwilligers kunnen niet verwijderd worden uit reeds gedeelde documenten
en eventuele verslagen cq notulen van vergaderingen of bijeenkomsten. Indien het nodig is kunnen
deze gegevens gedeeld worden met overheidsinstanties en bedrijven indien dit nodig is voor het
uitvoeren van specifieke taken en/of functies.
Persoonsgegevens van vrijwilligers zullen niet zonder schriftelijke toestemming op de website
geplaatst worden of verstrekt worden aan bezoekers.

Speeltuin
In de speeltuin is voor uw en onze veiligheid camerabewaking actief. Deze beelden zijn uitsluitend
toegankelijk voor leden van het dagelijks bestuur en worden maximaal vier weken bewaard.

Correctie en verwijdering van gegevens
U heeft het wettelijke recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren indien fouten
geconstateerd zijn of te laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij het bestuur via het
e-mail adres secretaris@speeltuindepaddestoel.nl. Hierbij vragen we u wel om een kopie van uw
identiteitsbewijs mee te sturen of te tonen. Uiteraard mag u het BSN nummer en de pasfoto
onherkenbaar maken op deze kopie. Wij zullen dit verzoek dan binnen vier weken uitvoeren.
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