Privacyverklaring
Stichting MeeDoen S&B
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting Meedoen S&B verzameld worden. Het is
daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens
kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Stichting MeeDoen S&B heeft als doel de mogelijkheden voor kinderen, jongeren en volwassenen
met een beperking of stoornis in het algemeen en in Son en Breugel in het bijzonder, te bevorderen.
Participatie is een belangrijk doel: als mensen met een beperking kunnen werken, wonen en sporten
in het eigen dorp is de kans op meedoen in de maatschappij daadwerkelijk het grootst.
Contactgegevens:

Stichting MeeDoen S&B
Hendrik Veenemanstraat 12
5691 BD Son
Mail: info@meedoensenb.nl
Tel: 0499-461 642
KvK: 59453605 | RSIN 853495373
https://meedoensenb.nl/

Verwerking Persoonsgegevens
Stichting MeeDoen S&B verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen en verwerken onderstaande
persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website (Jij en/of je ouders moeten hiervoor
toestemming geven.)
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Daarnaast verwerkt onze Stichting de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
jouw:
• Gezondheid/beperking
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Doel verwerken persoonsgegevens
Stichting MeeDoen S&B verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het organiseren van activiteiten op maat
Jouw gegevens worden verzameld zodat bij het plannen van activiteiten rekening gehouden kan
worden met jouw gezondheid/beperking bij het indelen van groepjes.
• Verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen en/of promotie-uitingen
Stichting MeeDoen S&B stuurt via e-mail nieuwsbrieven en/of promotie-uitingen. Deze
nieuwsbrieven en promotie-uitingen zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres
worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website of door persoonlijk contact
op te nemen met onze stichting. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je
aan te melden.
Stichting MeeDoen S&B stuurt uitnodigingen voor vrijetijdsactiviteiten. Je voornaam en emailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website of door
persoonlijk contact op te nemen met onze stichting. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel
gevraagd worden om je aan te melden.
• Jou te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stichting MeeDoen S&B de
website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, onderwerp van je bericht
en je bericht.
• Jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
• Het afhandelen van betalingen
Wanneer je meedoet aan een vrijetijdsactiviteit wordt er in sommige gevallen een eigen bijdrage
gerekend. Bij aanmelding van een kind, jongere of jongvolwassene wordt er om een schriftelijke
machtiging voor automatisch incasso gevraagd, zodat het betalingsproces voor de activiteit
achteraf automatisch kan verlopen. Deze gegevens worden alleen verwerkt nadat je hiervoor
toestemming hebt gegeven.

Bewaren persoonsgegevens
Stichting MeeDoen S&B bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
• Onze nieuwsbrief, uitnodigingen en/of promotie-uitingen
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in een database. De opslag van jouw gegevens is
voor onbepaalde tijd. Gegeven worden direct verwijderd als je jezelf uitschrijft. Jij kunt je
uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar info@meedoensenb.nl.
• Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt via de mail, dan worden gegevens die jij meestuurt, zoals
bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en bericht opgeslagen op de mailserver. Die mails worden
maximaal twee jaar bewaard.
• Betalingsgegevens
Jouw naam en banrekeningnummer worden opgeslagen in een database. Jouw gegevens worden
voor langere tijd bewaard door Stichting MeeDoen S&B, maar nooit langer dan nodig is voor het
uitvoeren van activiteiten van de stichting.

Beveiliging persoonsgegevens
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen
beheerd in onze systemen en software. De persoonsgegevens die door onze Stichting Meedoen S&B
worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via onze software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of
vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen
de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat
jouw verbinding met de website van door Stichting MeeDoen S&B privé is. Je herkent deze
beveiliging aan het groene slotje voor de URL.
Stichting MeeDoen S&B neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting MeeDoen S&B verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stichting MeeDoen S&B te delen
met anderen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Stichting MeeDoen S&B is actief op social media. Voordat we foto’s hierop delen checken we
zorgvuldig of er geen bezwaar zou kunnen ontstaan. We vermijden zoveel mogelijk directe
gezichtsherkenning op onze foto’s. Kinderen van ouders die geen toestemming hebben gegeven voor
het publiceren van foto’s worden sowieso niet in beeld gebracht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting MeeDoen S&B gebruikt op hun eigen websites geen cookies of vergelijkbare technieken.
Aan onze website is Google Analytics verbonden. Google Analytics houdt automatisch gegevens bij
om websites te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw
persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het bezoeken van de website of
de pagina’s die veel bezocht worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij onze Stichting vastgelegd en
bewaard worden. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Te allen tijde heb je onderstaande
rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens.
•
•

•

Recht op inzage
Stichting MeeDoen S&B moet de persoonsgegevens opsturen/delen als jij daarom vraagt.
Recht op rectificatie
Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Stichting MeeDoen S&B fout verwerkt, dan
moeten de Stichting dit aanpassen als daarom gevraagd wordt.
Recht op overdracht

•

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
Jij mag aangeven dat jouw gegevens die bij onze Stichting zijn opgeslagen niet meer worden
gebruikt.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je
persoonsgegevens sturen naar info@meedoensenb.nl.
Als je vindt dat Stichting MeeDoen S&B niet op de juiste manier met jouw veranderingsverzoek is
omgegaan of je vindt dat wij niet juist met jouw persoonlijke gegevens omgaan, dan kun je een
officiële klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Afsluiting
Stichting MeeDoen S&B behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk
is vereist, dan wel wanneer dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces
of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Stichting te beschermen. Daarbij trachten wij altijd
jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je nog vragen? Neem dan contact met onze Functionaris Gegevensbescherming:
Diana van der Looij
Mail: info@meedoensenb.nl
Tel: 06 4092 8987

