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Privacy beleid Speel Mee Uithoorn  
Versie 10-06-2018 

1. Introductie  
Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die Stichting Speel Mee Uithoorn (hierna: 
"Speel Mee") ontvangt, opslaat en verwerkt. Het betreft hoofdzakelijk gegevens van bezoekers van haar 
website (speelmeeuithoorn.nl) en de hierop gedane inschrijvingen. In dit overzicht wordt aangegeven 
hoe Speel Mee persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.  
  
Speel Mee geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy van haar deelnemers de 
bezoekers van haar website en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. 
Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Speel Mee 
is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder 
andere de volgende wettelijke kaders:  
 
• Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese 
Verordening; de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);  
• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

2. Welke gegevens worden verzameld 

2.1 Bezoek www.Speelmeeuithoorn.nl en verwijzingen naar andere websites  
 
Bij het bezoeken van de website van Speel Mee worden algemene gegevens verzameld,   
 
De website van Speel Mee kan verwijzingen bevatten van andere websites. Speel Mee is niet 
verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door andere websites, na het verlaten van 
de website van Speel Mee. Speel Mee raadt aan om het privacybeleid van de desbetreffende website te 
raadplegen. 
 

2.2: Inschrijving  
Bij inschrijving voor één of meerdere activiteiten van Speel Mee, als vrijwilliger of deelnemer dient men 

zich in te schrijven via het webformulier op de website van Speel Mee. Hierbij worden de volgende 

gegevens gevraagd en (digitaal) door Speel Mee opgeslagen:  

• Voornaam 

• Achternaam 

• Geboortedatum 

• Emailadres 

• (Mobiel)Telefoonnummers, 

• Ingeschreven dagen 

Persoonsgegevens worden door Speel Mee verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze 

gegevens staan Speel Mee ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende 

formulier, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt aan Speel Mee.  
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2.3: Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens  
Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan de Speel Mee garandeert de verstrekker dat deze correct 

en volledig zijn. Speel Mee kan de verstrekker bij het verstrekken van valse identiteiten, onvolledige of 

onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of activiteiten ontzeggen.  

3: Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt? 
Speel Mee verwerkt de persoonsgegevens voor het goed kunnen organiseren van haar activiteiten, waar 

de deelnemers/vrijwilligers zich voor hebben aangemeld. Hieronder valt:  

• Het informeren van de ingeschreven deelnemers/vrijwilligers  

• Het informeren van de ingeschreven deelnemers/vrijwilligers afgelopen jaar 

• Het organiseren van de activiteiten  

• Het bijhouden van een administratie  

• Het berekenen, vastleggen en innen van de koste deelname  

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen 

Verder verwerkt Speel Mee de gegevens als volgt:  

• Het toevoegen van een persoonlijke ID aan de inschrijfnummers  

• Het handmatig vergelijken van de binnengekomen betalingen met de ID  

• Het toevoegen van opmerkingen bij de inschrijvingen  

Speel Mee gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van 

betrokkenen. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en 

zorgvuldige wijze verwerkt. 

4: Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt  
De persoonsgegevens worden alleen binnen Speel Mee verwerkt, behoudens de volgende 

uitzonderingen: 

• Bij deelnamen van activiteiten bij externe organisaties kan mogelijke onherleidbare data als: 

aantal deelnemers, aantal vrijwilligers en leeftijd worden doorgegeven 

• Contactgegevens van deelnemers en vrijwilligers kunnen mogelijk met de vrijwilligers van Speel 

Mee gedeeld worden gedurende de activiteit waar deze helpen.  

• De webbeheerder: Calbas (http://calbas.nl/) heeft toegang tot bepaalde gegevens voor het 

verhelpen van technische problemen op de website of het vernieuwen van de website 

gedurende de werkzaamheden.  

• De server eigenaar: E-Launch Internet Service (https://www.e-launch.nl/) heeft toegang tot 

bepaalde gegevens voor het verhelpen van technische mankementen van de server gedurende 

de werkzaamheden.  

  

http://calbas.nl/
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4.1: Geen commercieel gebruik  
Speel Mee zal de persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel 

ter beschikking stellen aan derden. 

Speel Mee verstrekt alleen de persoonsgegevens aan derden die minimaal noodzakelijk zijn voor het 

vooraf bepaalde doel. De Vereniging streeft naar minimale gegevensuitwisseling. Waar mogelijk worden 

minder of geen persoonsgegevens uitgewisseld. 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 
Speel Mee neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

5.1: Data-lek 
Mocht er onverhoeds een data-lek ontstaan of worden gevonden, dan meld Speel Mee dit zo spoedig 

mogelijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens en worden de potentiele slachtoffers hiervan per mail op de 

hoogte gesteld door Speel Mee.  

5.2: Bewaartermijn van persoonsgegevens 
Speel Mee bewaart persoonsgegevens gedurende maximaal een jaar na het eindigen van de activiteiten 
week waarbij voor het laatst is ingeschreven. Deze gegevens worden na de activiteiten week louter 
gebruikt voor het informeren van de oud deelnemers voor het nieuwe Speel Mee jaar. Hierna worden 
de gegevens vernietigd. Dit is met uitzondering van persoonsgegevens die in de draaiboeken 
voorkomen.  
 

6: Portretrecht & Privacy 
Gedurende de week kunnen er foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten e.d. worden gemaakt door Speel Mee 

van de activiteiten. Bij het inschrijven voor de activiteiten gaat u akkoord met het feit dat er onder 

redelijke voorwaardes foto’s e.d. kunnen worden gemaakt.  

Mocht een deelnemer of vrijwilliger merken dat er een foto of dergelijke van hem/haar genomen wordt 

mag deze verzoeken deze te verwijderen. Dit verzoek dient altijd ingewilligd te worden.  

6.1: Digitale fotoalbum 
Speel Mee staat zich vrij om een eigen digitaal fotoalbum aan te leggen op haar eigen website. Hier 

kunnen foto’s worden aangeleverd door Speel Mee of door derde van de activiteiten week. Deze foto’s 

e.d. worden handmatig door Speel Mee nagekeken op wenselijkheid.   

6.2: Advertentie & promotie  
Het staat Speel Mee vrij om het materiaal uit het fotoalbum te gebruiken voor advertentie of promotie 

doeleindes op externe platforms, zoals onder andere, facebook, twitter en de lokale kranten.  
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7: Privacy rechten  
Voor iedereen van wie Speel Mee gegevens bewaard geldt het volgende:  

• Het recht op inzage in de opgeslagen persoonsgegevens  

• Het recht op correctie van de opgeslagen persoonsgegevens  

• Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens conform artikel 8 

• Vragen rond privacy kunnen worden gestuurd naar Speel Mee, waarop zo spoedig mogelijk 

geantwoord wordt  

• Klachten over het gebruik van data kunnen worden ingediend bij Speel Mee 

(info@speelmeeuithoorn.nl) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens  

8: Verwijderen van gegevens  
Omdat de gevraagde persoonsgegevens nodig zijn voor het veilig uitvoeren van de activiteiten van Speel 

Mee, is verwijdering van persoonsgegevens enkel mogelijk bij het uitschrijven voor de activiteiten. Wel 

blijft het altijd mogelijk om foto’s e.d zoals benoemt in artikel 6 te laten verwijderen. Hiervoor dient u 

contact op te nemen met Speel Mee (info@speelmeeuithoorn.nl)  

9: Wijzigen privacy beleid  
Het bestuur Speel Mee behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid en aanverwante procedures 

rondom het gebruik en opslag van persoonsgegevens te wijzigen. Personen waarvan de Vereniging 

gegevens bewaart worden per mail van deze wijzigingen op de hoogte gesteld. Tevens is de laatste 

versie van het privacy beleid altijd te vinden op de website van Speel Mee. 

10: Contact  
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot het privacybeleid van Speel Mee en/of met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich richten tot Joran Tibor de Jong; 

info@speelmeeuithoorn.nl of +31 6 40593418  
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