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Stichting Speelotheek Woerden verwerkt persoonsgegevens. Wij 

willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit 

privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen 

over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting 

Speelotheek Woerden. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, 

adres, leeftijd, etc. Wanneer deze gegevens naar jou herleid kunnen 

worden, spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die 

persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee om gaan. 

Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

Van wie verwerkt Stichting Speelotheek Woerden 

persoonsgegevens? 

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze leden. Iedereen die lid 

wil zijn van Stichting Speelotheek Woerden vult zijn 

persoonsgegevens in op het inschrijfformulier. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn 

persoonsgegevens? 

Na het invullen van het inschrijfformulier zal de beleidsmedewerker, 

die op dat moment dienst heeft, het formulier verwerken in ons 

computersysteem. Andere vrijwilligers kunnen deze informatie niet 

zien, want wij schermen dit af met een wachtwoord. Alleen de 



beleidsmedewerkers kunnen bij de persoonsgegevens van onze 

leden. 

Waarvoor verwerkt Stichting Speelotheek Woerden 

persoonsgegevens? 

Als je lid wilt worden van de speelotheek, hebben we 

persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we 

je op de juiste wijze inschrijven als lid.  

Als lid van de speelotheek willen wij je goed van dienst kunnen zijn. 

Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te 

onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde 

zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om 

je zo goed mogelijk te kunnen helpen. 

Soms gebruiken wij uw adres wanneer u iets vergeten bent en wij als 

service dit bij u langs willen brengen. Uw emailadres of 

telefoonnummer gebruiken wij wanneer u een reservering heeft 

gemaakt en wij u willen informeren over het gereserveerde artikel. 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of 

marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een 

nieuwe activiteit. Wanneer u dit niet op prijs stelt, kunt u zich 

onderaan de email uitschrijven voor onze nieuwsbrief. 

Hoe gaat Stichting Speelotheek Woerden met mijn 

persoonsgegevens om? 

De persoonsgegevens van onze leden worden zorgvuldig bewaard in 

een afgesloten ruimte en niet langer dan noodzakelijk is voor 

normaal gebruik. Wanneer u zich uitschrijft bij de speelotheek, wordt 

uw lidmaatschap eerst gedeactiveerd. Daarna zullen wij uw 

persoonsgegevens na een 5 jaar verwijderen uit ons 

computersysteem. Deze gegevens kunnen nog gebruikt worden om 

statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen. Voor 

het bewaren van deze gegevens gelden wettelijke bepaalde 

voorschriften. 



Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

Alleen de beleidsmedewerkers kunnen uw persoonsgegevens zien in 

ons computersysteem. De inschrijfformulieren verzamelen wij in een 

ordner en deze staat in een afgesloten kast.  

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Speelotheek 

Woerden gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Kan ik zien welke gegevens Stichting Speelotheek Woerden van mij 

verwerkt? 

Als lid vult u het inschrijfformulier in wanneer u lid wilt worden van 

de speelotheek. Wij hebben alleen deze informatie van u. U mag als 

lid altijd vragen om een inkijk in uw persoonsgegevens in ons 

systeem. 

Wijziging privacy beleid 

Stichting Speelotheek Woerden behoudt zich het recht voor om 

wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. 

 


