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1. Voorwerp
Deze fiche herneemt de privacyverklaring die ingevolge de nieuwe Europese privacywet - de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) - die op 25 mei 2018
van toepassing wordt, aan de leden van de spelotheek moet medegedeeld worden.
2. Privacyverklaring opgenomen op de website van de spelotheek

Algemeen
Dit is de website van de Spelotheek Zaventem gevestigd op volgende locatie: Administratief centrum
Zaventem - Vijverstraat 14 1930 ZAVENTEM.
Onze spelotheek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw
privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we
verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Spelotheek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) - die op 25
mei 2018 van toepassing werd.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•
•
•
•
•
•

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Privacyverklaring
De Spelotheek als dienst van de gemeente ZAVENTEM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
•
•
•

Per post: op het adres hierboven vermeld;
Per e-mail: info@spelotheekzaventem.be of privacy@zaventem.be
Via website: www.spelotheekzaventem.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
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Uw persoonsgegevens worden door onze spelotheek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden:
•
•
•
•

Om de leden en de vrijwilligers van de Spelotheek te beheren;
Om het uitlenen en inleveren van speelgoed te verzekeren;
Om de briefwisseling te verzekeren met de leden en de vrijwilligers (o.a. herinneringsbrieven of –
mails, dienstroosters);
Om de andere gemeentediensten te informeren (o.a. terugvordering van niet ingeleverd
speelgoed).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en deze
verzamelen, opslaan en verwerken:
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke identiteitsgegevens (achternaam, voornaam, nationaliteit);
Contactgegevens (adres, postcode, plaats, telefoonnummers, e-mailadressen);
Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid (rijksregisternummer);
Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, foto, geslacht, inschrijvingsdatum);
Financiële gegevens (rekeningnummer, financiële situatie m.b.t. spelotheek).
Uitleengegevens (uitleenperiodes van het speelgoed)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan de verwerker verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
•
•
•

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
het verzorgen (en verspreiden) van de briefwisseling.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn
dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Bewaartermijn
Spelotheek Zaventem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens m.b.t. het beheer van de leden en de vrijwilligers worden bewaard tot één jaar na de
opzegging van het lidmaatschap of het vrijwilligerschap.

25/05/2018

Privacy statement – Mei 2018

Basisdocument
Editie 001

GEMEENTE ZAVENTEM

Fiche Nr Inf007
4/5

De uitleengegevens worden permanent bijgehouden.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
•
•
•
•
•

Alle personen die namens de spelotheek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons beheerssysteem;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

De spelotheek Zaventem is in geen geval verantwoordelijk indien persoonlijke gegevens die u zelf heeft
gepost op een publieke pagina (bijvoorbeeld een gastenboek, een forum, ...) worden gebruikt door derden
voor eender welk doeleinde.
De persoonsgegevens worden opgeslagen op een harde schijf van een computer geplaatst in het lokaal
van de spelotheek.
De (persoons)gegevens worden verwerkt door de software Spelio3 van Bytewings.
Uw rechten over uw gegevens
U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze vrijwilligers. Wanneer de toestemming ingetrokken wordt, heeft
dit tot gevolg dat de dienstverlening niet meer kan verstrekt worden.
Uitzondering hierop zijn de gegevens m.b.t. de uitleengegevens die om historische coherentie en behoud
niet kunnen gewist worden.
U kunt eveneens alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos laten verbeteren.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen.
U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer / Autoriteit Bescherming persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacy bescherming.
Wijziging privacyverklaring
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Spelotheek Zaventem kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website.
Deze laatste wijzigingversie werd op de website geplaatst op xx mei 2018.
Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail
als u deze wilt raadplegen.

3. Privacyverklaring opgenomen op het inschrijvingsformulier van de spelotheek

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Spelotheek Zaventem (Dienst van de gemeente
Zaventem) voor ledenbeheer, uitleenbeheer en communicatie, dit om een vlotte werking van de
spelotheek te kunnen verzekeren.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken volstaat het ons dat mee te delen op
info@spelotheekzaventem.be of privacy@zaventem.be. Via deze e-mailadressen kan u ook altijd
vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt
u op www.spelotheekzaventem.be.
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