PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring
Stichting Kind in Beeld te Zwolle.
Stichting Kind in Beeld, hierna te noemen SKiB is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Door uw gegevens in te vullen op de website van SKiB, gaat u ermee akkoord dat
SKiB uw persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met deze
privacyverklaring.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij SKiB
SKiB respecteert uw privacy en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens
omgaan. SKiB draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft,
wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde
personen binnen SKiB hebben toegang tot de persoonsgegevens. SKiB neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met SKiB via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring
staan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SKiB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die SKiB verwerkt:
 voornaam en achternaam kind(eren)
 geslacht
 geboortedatum kind(eren)
 adresgegevens ouders
 telefoonnummer ouders
 e-mailadres ouders
 de activiteit waarvoor u uw kind of kinderen aanmeldt op onze website
 Cadeauwens kind(eren)bij aanmelding voor Het Grote Sinterklaasfeest
SKiB heeft de persoonsgegevens van de werkgroep- en bestuursleden vastgelegd in
een beveiligd bestand. Het gaat daarbij om de contactgegevens (Naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) van de werkgroep- en
bestuursleden.
Deze gegevens dienen om bij de uitvoering van activiteiten contact met elkaar te
kunnen opnemen. De werkgroep- en bestuursleden van SKiB hebben expliciet
aangegeven hiermee akkoord te gaan. De gegevens zijn alleen door de werkgroepen bestuursleden in te zien via “Dropbox”, “MailChimp” en “Caldera Forms”. Indien
een van de werkgroep- of bestuursleden wenst de over hem/haar vastgelegde
gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen zal SKiB hieraan voldoen.

PRIVACY VERKLARING

Doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

SKiB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 het uitvoeren van de activiteit waarvoor u uw kind(eren) heeft aangemeld.
 u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de activiteit uit te kunnen voeren.
 u te informeren over nieuwe of wijziging van activiteiten.
 het afleveren van het Sinterklaascadeau, indien uw kind(eren) niet op het
Grote Sinterklaasfeest van SKiB aanwezig is/zijn geweest.
 verdere ontwikkeling en verbetering van de website, aanmeldprocedure en
activiteiten.
Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van SKiB.

Bewaartermijn
SKiB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de activiteit
te realiseren waarvoor u uw kind(eren) heeft aangemeld.
Indien u bij uw aanmelding heeft aangegeven dat de door u verstrekte gegevens
door SKiB kunnen worden gebruikt om u attent te maken op toekomstige
activiteiten die door SKiB worden georganiseerd zullen de gegevens worden
opgeslagen. U heeft het recht om SKiB te verzoeken de, door SKiB, vastgelegde
gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

SKiB deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de
privacyverklaring is steeds te vinden op de website van SKiB.
SKiB adviseert u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval
voordat u persoonsgegevens aan SKiB verstrekt.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring, uw gegevens wilt
wijzigen of verwijderen of klachten heeft over de verwerking van uw gegevens door
SKiB, kunt u hierover contact opnemen via onderstaand mailadres.
Stichting Kind in Beeld
E-mail: info@stichtingkindinbeeld.nl
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