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De Stichting Speelotheken Den Helder (hierna genoemd de Speelotheek) verwerkt 

persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit 

privacy reglement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 

persoonsgegevens door de Speelotheek. 

  

1.Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 

combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over 

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw 

voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, 

moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als 

persoonsgegevens.  

 

2.Van wie verwerkt de Speelotheek  persoonsgegevens? 

De Speelotheek  verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 

relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  

● Leden van de Speelotheek 

3.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 
Het bestuur van de Speelotheek is verantwoordelijk voor de bescherming van de 

persoonsgegevens van de leden.  

Binnen de het bestuur van de Speelotheek is de Secretaris de Verantwoordelijke. 

 

4.Waarvoor verwerkt de Speelotheek persoonsgegevens?  

Als u lid wilt worden van de Speelotheek, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp 

van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid. Hiervoor vult u een 

inschrijfformulier in. 

 

Als u eenmaal lid van de Speelotheek bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij 

gebruiken uw naam en adresgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren 

over lidmaatschap gerelateerde zaken zoals: 

1. Door u gereserveerd speelgoed 
2. Het verlopen van uw abonnement 
3. Het sturen van een rekening voor een abonnement 
4. Nog te betalen boete voor te laat of kapot speelgoed 
5. Om speelgoed dat u niet binnen redelijke termijn inlevert bij u thuis op te halen 
6. Bij jubilea of andere feesten sturen wij incidenteel een uitnodiging  
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7. Bij andere vragen over het geleende speelgoed.  

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de nieuwsbrief om u te informeren over 

nieuws, activiteiten, bijzondere sluitings- of openingstijden . Wilt u geen nieuwbrief van ons 

ontvangen? Dan kun u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘afmelden’ te 

klikken.  

Bij sommige activiteiten van de Speelotheek worden foto’s gemaakt voor P.R. doeleinden 

indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.  

 

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning 

van administratieve processen rondom het uitlenen van het speelgoed. 

Alle betalingen bij de speelotheek zijn contant. In sommige gevallen kan de penningmeester u een 

rekening sturen (zie opsomming hierboven) 

5.Verwerkt de Speelotheek ook bijzondere persoonsgegevens?  

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. De speelotheek verwerkt geen van deze 

bijzondere persoonsgegevens. 

 

De Speelotheek vraagt u bij inschrijving om een legitimatiebewijs te tonen omdat wij willen weten of 

u daadwerkelijk degene bent die wij voor ons hebben. Deze controle is omdat wij u voor vele Euro’s 

speelgoed meegeven. Wij maken van uw legitimatiebewijs geen aantekening of kopie, het tonen 

volstaat. 

6.Hoe gaat de Speelotheek met mijn persoonsgegevens om?  

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 

gebruik binnen de Speelotheek of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Zodra u het lidmaatschap 

opzegt verwijderen wij uw gegevens. 

 

7.Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens. De gegevens die u ingevuld heeft op het 

inschrijfformulier zijn de gegevens die wij van u bewaren. U krijgt hiervan een kopie mee bij 

inschrijving. 

 

De medewerkers van de Speelotheek gebruiken voor de uitleen van speelgoed de volgende 

gegevens van u: lidnummer/naam. Daarnaast is uw telefoonnummer beschikbaar om u te 

kunnen bellen voor onderwerpen inzake speelgoed. Alle overige gegevens kunnen zij niet 

inzien. Alleen de Verantwoordelijke binnen de Speelotheek kan alle gegevens inzien, 

bijhouden en verwijderen. Alle medewerkers hebben instructie gehad hoe hier mee om te 

gaan.  

De gegevens worden bewaard in een afgesloten kast en verwerkt op een beveiligde 

computer. Er is een back-up bestand op een externe harde schijf bij de 

Verantwoordelijke.  
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8.Uitwisseling van persoonsgegevens  

De speelotheek heeft een overeenkomst met de Stichting Kopwerk inzake het sponsoren van 

abonnementen van kinderen op Kopwerk basisscholen (groep 1 t/m 4) en Kappio 

Peuterscholen. De speelotheek declareert deze abonnement bij de Stichting Kopwerk maar 

verstrekt hierbij geen persoonsgegevens. Ter controle kan de directie van de Stichting 

Kopwerk de gegevens controleren bij de verantwoordelijke. 
 

9.Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden na opzegging van het abonnement 

vernietigd.  

 

10.Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Speelotheek gebonden aan de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving.  

 

11.Kan ik zien welke gegevens de Speelotheek van mij verwerkt?  

Alle gegevens die wij gebruiken staan op het inschrijfformulier waarvan u een kopie 

meekrijgt bij inschrijving. 

 

12.Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Speelotheek 

kunt u ook altijd contact opnemen met Stichting Speelotheken Den Helder via het mailadres 

info@speelotheekstokpaardje.nl.  

 

13. Datalekken 

Datalekken worden binnen 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het lek 

geen risico inhoud voor de rechten van betrokkene. 

 

13.Wijzigingen privacy beleid  

De Speelotheek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy 

beleid.  
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