Speeltuin de Bras

Privacyverklaring vereniging Speeltuin de Bras
Leden en huurders
Vereniging Speeltuin de Bras (verder genoemd "de vereniging") vindt het belangrijk dat de aan de vereniging
beschikbaar gestelde persoonsgegevens van de leden en huurders zorgvuldig worden gebruikt, geregistreerd en
beschermd.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet regelt
wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van de
burgers.
Naast het gebruik van persoonsgegevens is ook het gebruik van (digitaal) beeldmateriaal aan strikte regels
gebonden.
In deze privacyverklaring geeft de vereniging aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens en (digitaal) beeldmateriaal.

Persoonsgegevens
Het is onoverkomelijk dat onze vereniging persoonsgegevens registreert. Naast de NAW-gegevens en het
telefoonnummer/ e-mailadres van onze leden (de ouders) registreren we ook de voornamen van de kinderen. De
geregistreerde persoonsgegevens van de leden zijn voor onze vereniging noodzakelijk om:
▪ bij een activiteit de leden (over het algemeen gratis) te kunnen onderscheiden van de niet-leden (bijdrage);
▪ aan de leden onze nieuwsbrieven te sturen;
▪ de contributiebetalingen op onze rekening te kunnen duiden (wij vragen om de namen van de kinderen in de
betalingsomschrijving van de contributie te vermelden);
▪ in geval van calamiteiten we een complete set contactgegevens hebben om de leden te bereiken.
Tevens verhuurt de vereniging op zaterdagen in de lente- en zomermaanden de speeltuin voor kinderfeestjes. Van
de huurders registreren wij naam, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. De geregistreerde
contactgegevens zijn noodzakelijk om communicatie te kunnen onderhouden met de huurders, het
bankrekeningnummer hebben we nodig om de borg te kunnen terugstorten.
Ten aanzien van onze leden- en verhuuradministratie gelden de volgende bepalingen:
▪ Bij inschrijving als lid en/of contractindiening voor de zaterdaghuur geeft het lid/de huurder toestemming voor het
registreren van de hierboven genoemde gegevens;
▪ De leden-/verhuuradministratie van de vereniging houdt de gegevens zorgvuldig en nauwkeurig bij;
▪ De persoonsgegevens worden afdoende beveiligd;
▪ Op verzoek van een lid/huurder zal de vereniging inzage verlenen in de wijze waarop de gegevens zijn opgeslagen;
▪ De vereniging gebruikt de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Beeldmateriaal
Tijdens alle activiteiten die door de vereniging georganiseerd zijn, kunnen er foto-opnames worden gemaakt door
de vereniging ter promotioneel gebruik op onze website, onze Facebook of als onderdeel van een
verantwoordingsdocument (jaarverslag, jaarplan e.d.) dat via onze website beschikbaar is. Voor het beeldmateriaal
hanteren wij de volgende bepalingen:
▪ Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie zoals hierboven benoemd, wordt vooraf geen
toestemming gevraagd aan bezoekers, noch worden zij hierover ingelicht;
▪ Leden/bezoekers die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met
redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.
▪ Leden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, met name beeldmateriaal van hun kind(eren),
dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de ledenadministratie opgenomen,
zodat hiermee vervolgens rekening gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen.

Speeltuin de Bras
Derden
De aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens van leden en huurders worden op geen enkele wijze gedeeld met
derden.

Bewaartermijn
De gegevens van de leden worden twee kalenderjaren na opzegging van het lidmaatschap bewaard. De gegevens van
de huurders worden eveneens twee kalenderjaren na de datum van huur bewaard. Aan het begin van elk kalenderjaar
worden de leden- en verhuuradministratie opgeschoond en worden de gegevens verwijderd die de genoemde
bewaartermijn overschrijden.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Een ieder van wie wij persoonsgegevens registreren en bewaren, heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering worden gestuurd naar
info@speeltuindebras.nl of telefonisch via 06-41215588.
Er kan te allen tijde worden afgemeld van onze nieuwsbrief, in elke e-mail is onderin hiervoor een afmeldlink geplaatst.

Wijzigingen privacybeleid
Vereniging Speeltuin de Bras houdt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig
deze privacyverklaring.

Tot slot
In gevallen waarin deze verklaring niet in voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur.
Deze privacyverklaring is d.d. 22 april 2018 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Vereniging Speeltuin de Bras.
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