Privacy verklaring
1. Over het privacy beleid van Speeltuinvereniging Borger-West
De website, facebook pagina en twitter die aan dit privacybeleid gekoppeld zijn, worden
beheerd door Speeltuinvereniging Borger-West (“wij” of “ons”).
Wij hechten veel belang aan privacybescherming van uw gegevens en zullen derhalve uw
privacy te respecteren. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die verband
houden met u of die u identificeren (hierna “persoonsgegevens”), verzamelen, opslaan,
verwerken, overdragen, delen en gebruiken. Het beschrijft ook uw recht inzake
gegevensbescherming, met inbegrip van uw recht om bezwaar te maken tegen sommige
manieren waarop wij uw gegevens verwerken.
Voor het doel van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), is Speeltuinvereniging Borger-West de beheerder van de persoonsgegevens die wij
van u hebben.

2. Persoonsgegevens die wij over u verzamelen
Wij verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u rechtstreeks vrijwillig informatie
indient bij ons. Dit kan bestaan uit informatie die u ons geeft wanneer u een
lidmaatschapsaanvraag indient, een formulier invult (bijvoorbeeld het prijsvraagformulier
op de kerstmarkt), met ons correspondeert, u inschrijft op onze nieuwsbrieven of andere
vormen van marketingcommunicaties of deelneemt aan een promotie.
De onderstaande lijst beschrijft de categorieën van persoonsgegevens die wij over u
verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken.

Contactgegevens: Wij verzamelen uw contactgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres,
fysieke adressen die gekoppeld zijn aan uw lidmaatschap. Tevens houden wij bij indien u
wel of niet uw lidmaatschap heeft betaald.

Commentaar en opmerkingen: Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt,
bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, post of online op onze website, zullen wij uw
commentaar en opmerkingen registreren. Wij zullen ook uw commentaar en opmerkingen
registreren die u geeft wanneer u antwoordt op mailings of deelneemt aan prijsvragen,
promoties of activiteiten die wij organiseren.

Betalings- en transactie-informatie: Wij registreren of en per welke datum u uw
lidmaatschapsgeld en of eenmalige donaties heeft betaald. Hoewel wij alle transacties op
onze bankrekening registreren, slaan wij geen financiële informatie op - zoals uw
creditcardnummers of rekeningnummers.

Informatie over u op onze website, facebook of twitter pagina: Naast de informatie
die u ons vrijwillig meedeelt, verzamelen wij geen informatie over uw exacte locatie, IPadres of welke pagina’s u bezoekt. Op onze website kunnen wel advertenties worden
getoond. Dit wordt echter geheel verzorgd en beheert door het platform “Jouwweb” waar
onze website is gemaakt. Via deze advertenties worden er cookies geplaatst door Jouwweb
op uw computer. Zo worden de advertenties geoptimaliseerd en gepersonaliseerd.
Wel laten wij foto’s zien van al onze activiteiten. Hierdoor kan het voorkomen dat u of uw
kind te zien is op een foto. Hoewel wij zo veel mogelijk rekening houden met uw privacy
wensen attenderen wij u erop dat wanneer u géén toestemming geeft u zelf de
verantwoordelijkheid hebt dat u of uw kind niet op de foto of film komt.

Alle persoonsgegevens: Wij zullen alle persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken
voor ledenadministratie en ledengerichte acties. Ons gebruik van uw persoonsgegevens op
deze manier heeft niet tot gevolg dat informatie die eerder niet openbaar beschikbaar was,
openbaar wordt gemaakt op enig manier dan ook.

3. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en wat onze rechtsgrondslag is voor
dit gebruik.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Om aan een contract te voldoen of om stappen te ondernemen die verband houden met
een contract. Dit is van toepassing als u lid wordt of meedoet aan onze
prijsvragen/promoties die wij organiseren. Dit omvat:
a) Het verifiëren en registreren van uw identiteit en naw gegevens.

b) Het verwerken van uw betalingen i.v.m. lidmaatschap of eenmalige donatie.
c) Met u te communiceren over onze activiteiten en over vragen, problemen of zorgen die
u hebt aangaande onze activiteiten of het speelterrein.

Voor doelstellingen als vereist door de wet, alleen voor verzoeken van overheden of
rechtshandhavingsautoriteiten die een onderzoek uitvoeren. Wij kunnen alle
persoonsgegevens die wij verzamelen anoniem maken en als geheel verwerken (zodat de
informatie u niet rechtstreeks identificeert).

4. Informatie die wij delen met derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijk met de volgende partijen delen:

(a) Gemeente Borger-Odoorn: De gemeente is eigenaar van het speelterrein. Wij als
speeltuinvereniging beheren het speelterrein en exploiteren activiteiten met een natuurlijke
inslag. Indien er vragen en of gegevens zijn waarvan wij de gemeente van rechtswege op
de hoogte moeten stellen zullen wij dit doen. Echter zal alleen met uw toestemming uw
gegevens hierbij worden doorgegeven aan de gemeente.

(b) Sportcoaches: Onze buitenspeelfeesten worden geplaatst op de website
https://www.actiefborgerodoorn.nl Voor deze activiteiten hoef je je niet aan te melden.
Derhalve worden uw gegevens daar niet geregistreerd. Deze buitenspeelfeesten worden
georganiseerd in samenwerking met de sportcoaches van de gemeente Borger-Odoorn

(c) Derden: daar kunnen we verder heel kort over zijn. Wij verstrekken geen gegevens van
onze leden of nieuwsbrief abonnees aan derden.

(d) Rechtshandhaving, regelgevingsinstanties en overige partijen voor juridische
redenen: derden aan wie wij volgens de wet uw persoonsgegevens bekend moeten
maken of aan wie wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken om onze rechten,
eigendom of veiligheid te beschermen of om de rechten, eigendom of veiligheid van
anderen te beschermen.

5. Marketing en reclame
Het doel van onze speeltuinvereniging is onderhoud van het speelterrein en natuurlijke
activiteiten organiseren. De meeste marketingberichten zijn gericht op onze activiteiten en
versturen wij via e-mail. Hiervoor maken wij gebruik van de emailservice van Mailchimp.
Indien u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, of het aantal wenst te
verminderen, kunt u ons dit vertellen door uw marketingvoorkeuren via Mailchimp te
wijzigen.

Bij uitslagen van prijsvragen zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt via een stukje
in de regionale weekkrant de “Week in Week uit” en op onze website en sociale media.
Prijswinnaars zullen hier vooraf om toestemming worden gevraagd.

6. Online reclame
Op onze website kunnen advertenties worden getoond. Dit wordt echter geheel verzorgd
en beheert door het platform “Jouwweb” waar onze website is gemaakt. Via deze
advertenties worden er cookies geplaatst door Jouwweb op uw computer. Zo worden de
advertenties geoptimaliseerd en gepersonaliseerd. Doorgaans worden cookies en
gelijkaardige technologieën gebruikt om dit soort reclame te verstrekken..

7. Uw persoonsgegevens opslaan
Alle persoonsgegevens van de leden worden opgeslagen in een ledenlijst. De secretaris en
de penningmeester van Speeltuinvereniging Borger-West beheren deze lijst. Wij
implementeren gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging,
verlies, wijziging of schade.

8. Hoe lang wij uw persoonlijke informatie bewaren.
Als wij aanmeldingsgegevens verwerken, dan bewaren wij deze gedurende het
lidmaatschap en voor een bepaalde tijd daarna.
Als wij persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming,
dan verwerken wij de gegevens tot u ons vraagt om dit stop te zetten en gedurende korte
tijd daarna (om ons in staat te stellen om uw verzoeken te verwerken). Wij bewaren ook
een melding van het feit dat u ons gevraagd hebt om u geen directe marketingberichten te
sturen of uw gegevens te verwerken zodat wij uw verzoek ook in de toekomst kunnen
respecteren. Deze informatie wordt net zolang bewaard als wij uw persoonsgegevens
bewaren in overeenstemming met dit onderdeel.

9. Toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens
U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
(1) het recht om geïnformeerd te worden over hoe uw persoonsgegevens worden
gebruikt;

(2) het recht op toegang en om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over
u hebben;
(3) het recht om correctie te vragen van onnauwkeurige persoonsgegevens die wij over u
hebben;
(4) vragen het blokkeren, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens.
Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (met name waar wij die
persoonsgegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan contractuele of wettelijke
verplichtingen, of waar wij de gegevens gebruiken voor directe marketing). Om de
bovenstaande rechten uit te oefenen, of indien u vragen hebt over uw rechten, dient u
contact op te nemen met ons via de gegevens zoals beschreven in het onderstaande deel
“Contact opnemen met ons”. Als u onopgeloste problemen hebt, dan hebt u het recht om
een klacht in te dienen bij een Europese gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont,
werkt of waar u denkt dat de inbreuk begaan is.

10. Links naar websites van derden
Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden,
adverteerders, of nieuwspublicaties. Indien u een link naar één van deze websites volgt,
dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en
dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid.
Controleer het beleid van die websites voordat u informatie verstrekt op deze websites.

11. Wijzigingen in deze verklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen onze leden en
belanghebbenden hierover informeren. De wijzigingen in deze privacyverklaring worden
van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepubliceerd.

12. Kennisgeving aan U
Wanneer wij u ergens over moeten informeren, hetzij omwille van juridische, marketing of
andere bedrijfsgebonden doeleinden, zullen wij u berichten. Wij zullen dit doorgaans doen
via e-mail of via een kennisgeving op onze website.

13. Contact met ons opnemen
Uw vragen en opmerkingen in verband met deze privacyverklaring kunt u richten aan:
Speeltuinvereniging Borger-West
Secretariaat:
Klokbeker 8
9831 PH Borger
Speeltuinverenigingborgerwest@mail.com

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 30/05/2018.

