Privacyverklaring
Speel-o-theek ‘t Wisseltje
Stichting Speel-o-theek ‘t Wisseltje is gevestigd Schweitzerpark2 te Zetten, en ingeschreven
bij de KVK onder nr. 41056322. De speel-o-theek verwerkt persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring geven we aan hoe we dit doen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens als naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze gegevens naar een
persoon herleid kunnen worden, spreken we van persoonsgegevens.
Van wie verwerkt de speel-o-theek persoonsgegevens?
De speel-o-theek verwerkt persoonsgegevens van:
 Haar abonnees
 Haar medewerk(st)ers
Welke persoonsgegevens worden van wie vastgelegd?
In onderstaand schema wordt aangegeven welke persoonsgegevens van wie worden
vastgelegd.
Persoonsgegeven
Voorletters
Voornaam
Voornamen (voluit)
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Geslacht
Burgerservicenummer
Kopie legitimatiebewijs
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Gelrepasnummer

Abonnee
x

x

x
x
x
x
x*)

Medewerk(st)er
Bestuurslid
Overige
x
x
x
x
x
x
x
x**)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

*) Indien gebruik gemaakt wordt van deze pas
**) Vrijwillig te verstrekken
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Binnen de speel-o-theek is de secretaris/secretaresse verantwoordelijk voor de verwerking
van de persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt de speel-o-theek persoonsgegevens?
Als je abonnee wilt worden van de speel-o-theek en/of als medewerk(st)er aan de slag wilt
gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op
de juiste wijze inschrijven als abonnee en, indien nodig, contact met je opnemen.
Als je eenmaal abonnee van de speel-o-theek bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij
gebruiken je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om contact met je te
onderhouden en je te informeren over nieuwtjes aangaande de speel-o-theek.
Bestuursleden moeten aangemeld worden bij de Kamer van Koophandel en die schrijft voor
welke gegevens zij nodigt heeft. De overige medewerk(st)ers moeten op verschillende
manieren met elkaar kunnen communiceren.
Verwerkt de speel-o-theek ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid,
strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Onze speel-o-theek verwerkt geen bijzondere
persoonsgegevens.
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens van abonnementhouders worden gedurende de duur van het
abonnement tot maximaal een heel kalenderjaar na opzegging van het abonnement
bewaard.
Persoonsgegevens van medewerk(st)ers worden bewaard gedurende de periode dat zij als
medewerk(st)er actief zijn, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens verplicht is
op basis van een wettelijke bepaling.
Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Alleen als je als abonnee gebruik maakt van een Gelrepas worden jouw persoonsgegevens
samen met het Gelrepasnummer aan de gemeente Arnhem verstrekt. Zij zorgt voor de
financiële afhandeling van jouw abonnement.
Persoonsgegevens van medewerk(st)ers worden alleen aan derden verstrekt als zij een
functie als bestuurslid bekleden. In dat geval worden de persoonsgegevens aan de Kamer
van Koophandel verstrekt.
Mag je jouw gegevens inzien?
Op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Stuur
hiervoor een mail naar speelotheekzetten@gmail.com.
Wijzigingen privacyverklaring
Door een abonnement bij de speel-o-theek af te sluiten of door een abonnement bij de
speel-o-theek te hebben, ga je akkoord met deze privacyverklaring. Ook zij die bij de speel-otheek als medewerk(st)er werkzaam zijn, worden geacht akkoord te gaan met deze
privacyverklaring.
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Een ieder kan deze privacyverklaring raadplegen op de website van de speel-o-theek:
www.speelotheekzetten.nl.
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