
Privacyverklaring 

Stichting Speel-o-theek Hengelo, gevestigd Onze Lieve Vrouwestraat 20 7557 HX 

Hengelo Ov. 

De Speel-o-theek gaat zorgvuldig en met respect om met de privacy van de leden. 

Dit geldt ook voor de gebruikers van de website: de Speel-o-theek draagt er zorg 

voor dat de door de leden verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden 

behandeld. 

De stichting stelt zich niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere 

websites die middels een link van de website van de Speel-o-theek bereikt worden.’ 

Hiervoor verwijzen wij naar de privacyverklaring van de desbetreffende website. 

Wat betreft het gebruik en verwerken van je persoonlijke gegevens door de Speel-

o-theek bij het aanmelden als lid en/of vrijwilliger van Speelotheek Hengelo vragen 

wij je om ons je persoonsgegevens te verstrekken. 

In onze administratie worden je voor en achternaam, voorletter(s), je geslacht, 

adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen. 

Deze gegevens zijn noodzakelijk om je correct in onze administratie in te schrijven. 

Daarnaast zullen we zo nodig deze gegevens gebruiken om contact met je te 

onderhouden m.b.t. het geleende speelgoed, de leentermijn en je informeren over 

veranderingen bij en nieuws over Speel-o-theek Hengelo. 

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door stichting Speel-o-theek 

Hengelo. Wij zullen je gegevens niet aan derden verstrekken tenzij wij hier wettelijk 

toe verplicht worden. Of als je schriftelijk toestemming hebt gegeven om de 

gegevens te verstrekken aan de derden. 

Inzage in je persoonsgegevens en/of het veranderen of verwijderen hiervan 

We bieden je altijd de mogelijkheid om je gegevens in te zien, aan te passen of te 

verwijderen. 

Zo’n verzoek kun je doen via het contactformulier op onze website. 

Termijn van bewaarde gegevens 

Stichting Speel-o-theek Hengelo bewaart je gegevens zolang je een geldig 

lidmaatschap hebt bij onze organisatie. 

Bij opzegging van het lidmaatschap zullen we je persoonsgegevens uiterlijk 1 maand 

na het beëindigen van het lidmaatschap uit onze administratie verwijderen. 

Ook in het geval het lid het lidmaatschap niet heeft verlengd, en het niet actief heeft 

opgezegd zullen we de persoonsgegevens na een jaar verwijderen. 



Het beveiligen van je persoonsgegevens 

Stichting Speel-o-theek Hengelo gaat serieus om met je gegevens en zal gepaste 

maatregelen nemen om verlies, misbruik, ongewenste inbreuk op je privacy tegen te 

gaan. Indien je vindt dat de speelotheek hier niet zorgvuldig mee is omgegaan kun je 

ons hiervan op de hoogte stellen middels het contactformulier op onze website. 

Mocht je een klacht willen indienen over het gebruik of verwerken van je gegevens 

kun je hierover een klacht indienen bij de Nationale toezichthouder, de autoriteit 

persoonsgegevens. 

Dit kun je doen via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

Akkoord: 

Door lid te worden van stichting Speel-o-theek Hengelo ga je akkoord met dit 

privacybeleid. Het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid is 

voorbehouden aan het bestuur van de stichting. 

Wil je op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen is het aan te raden onze 

privacyverklaring regelmatig te bekijken. 

De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op onze website. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

