De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat op
25 mei 2018 van kracht.
Privacy beleid
Stichting Speelotheek Gieten is gevestigd te Gieten en ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 41019587.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Stichting Speelotheek Gieten
verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
Stichting Speelotheek Gieten vraagt de volgende persoonsgegevens bij inschrijving als lid (in
het programma SpeelotheekSoftware):
 Lidnummer
 Voorletters / Tussenvoegsel
 Naam
 Adres
 Postcode + Woonplaats
 Telefoonnummer
 Naam kind(eren) + geboortedatum(s) + geslacht
 Emailadres
 Aantal te lenen stukken speelgoed
 IBAN nummer bank
 Tenaamstelling bankrekeningnummer
 Handtekening
Bovenstaande gegevens worden bewaard op de laptop welke aanwezig is in de Speelotheek
aan de Eexterweg 12 te Gieten. De laptop wordt gebruikt voor de uitleen van speelgoed en
blijft na de uitleen in de Speelotheek op een beveiligde plek.
De vrijwilligers van de uitleen hebben toegang tot deze gegevens na het invoeren van een
Gebruikersnaam en Wachtwoord.
De vrijwilligers hebben hiervoor een integriteitsverklaring getekend.
De laptop is niet verbonden met het Internet.
De adressen gebruiken we om (eventuele) te laat brieven te bezorgen en de emailadressen om
de nieuwsbrieven te versturen of contact op te nemen als de uitleentermijn van het speelgoed
wordt overschreden.
De geboortedatum en het geslacht van het kind vragen we om het speelgoedassortiment af te
stemmen op de doelgroep.
Bovenstaande gegevens worden ook ingevoerd in PC leden bij de voorzitter voor de
Ledenadministratie en het versturen van de Nieuwsbrieven 4x per jaar.
Er worden regelmatig een back-up gemaakt.
De nieuwsbrieven worden onder het kopje Bcc verstuurd.
De penningmeester voert de gegevens in voor de financiële administratie om de automatische
incasso in september van elk jaar te kunnen uitvoeren.
Deze computers worden beveiligd door een goede virusscanner en firewall.
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is verwerkt. Na opzegging van het
lidmaatschap verwijderen wij de persoonsgegevens binnen de wettelijke termijn.
Op verzoek geven wij tijdens de openingstijden inzage in de gegevens die wij van u hebben
opgeslagen.

U kunt contact opnemen met ons via Sot91.gieten@kpnmail.nl

Informatie, wijziging en bezwaar
U kunt contact opnemen met Stichting Speelotheek Gieten via één van de bestuursleden,
genoemd op de website www.speelotheekgieten.nl (telefonisch of per email) voor:
- meer informatie over de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken
- vragen naar aanleiding van dit privacy beleid
- inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
- bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens

Derden
De gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt
Wijzigingen
Het kan voorkomen dat dit privacy beleid in de toekomst wordt gewijzigd.
Wij raden u daarom aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen op onze website
www.speelotheekgieten.nl

Gieten, mei 2018

