
 

Privacyverklaring stichting Spelweek Borger  
 

Privacywetgeving (GDPR / AVG) 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 

nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in 

de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van 

persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring legt de Spelweek Borger, gevestigd te (9528RL) Buinen aan de Exloërweg 

14 met kvk-nummer: 04069711 (hierna “de Spelweek Borger”), uit welke persoonsgegevens de 

Spelweek Borger verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en 

wat haar websitebeleid is. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld worden met 

organisaties of individuelen die niet met de Spelweek Borger verbonden zijn. De Spelweek Borger 

houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

 

Persoonsgegevens 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Als er 

met (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kan worden dan zijn dit 

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld ook je naam en je geboortedatum. Ook foto’s zijn bijvoorbeeld 

persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens gebruikt de Spelweek Borger? 
De Spelweek Borger heeft om de spelweek te kunnen organiseren bepaalde gegevens nodig. Deze 

gegevens worden alleen gebruikt voor de organisatie van Spelweek Borger activiteiten. 

Om deel te nemen aan de jaarlijks georganiseerde Spelweek heeft de spelweek de volgende 

persoonsgegevens nodig: 

- Naam 

- Adres 

- Geboortedatum 

- Basisschool en groep 

- Telefoonnummer 

- Nood contact, adres en telefoonnummer 

Gebruikt de Spelweek Borger ook bijzondere gegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden of etnische gegevens. 

De Spelweek Borger vraagt op het aanmeldingsformulier of de deelnemer last heeft van allergieën of 

andere medische gegevens waar de Spelweek Borger begeleiding rekening mee moet houden tijdens 

de spelweek. Ook wordt er gevraagd naar een eventueel zwemdiploma. Dit om rekening te houden 

met het plannen van activiteiten. 

Deze gegevens mogen alleen met toestemming verwerkt worden. Met het ondertekenen van het 

aanmeldingsformulier geeft u dan ook toestemming om deze gegevens te gebruiken. 



 

Minderjarigen 
Omdat de activiteiten van de Spelweek Borger voornamelijk zijn gericht op minderjarigen heeft de 

Spelweek daarvoor schriftelijk toestemming nodig. Wij kunnen dan ook alleen een 

aanmeldingsformulier verwerken als deze ondertekend is door een ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

Waarvoor gebruikt de Spelweek Borger deze gegevens? 
1. Deelname Spelweek Borger 

- Activiteit informatie te kunnen delen met de deelnemers 

- Gewenste groepsindeling te kunnen maken 

- Tijdens het evenement te kunnen handelen bij noodgevallen 

2. Vrijwilliger Spelweek Borger 

- Activiteit informatie te kunnen delen met de deelnemers 

- Contact te houden door middel van een WhatsApp groep 

 

Hoe gaat de Spelweek Borger met mijn gegevens om? 
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van de activiteit of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

Wie kan er bij deze gegevens? 
De werkgroep van de Spelweek Borger heeft toegang tot deze gegevens in de voorbereiding van de 

activiteit. Tijdens de activiteit heeft ook de begeleiding toegang tot de benodigde gegevens. 

Uitwisselen van deze gegevens 
De Spelweek Borger zal geen gegevens uitwisselen aan derde partijen. 

Hoelang worden gegevens bewaard? 
De Spelweek Borger zal de gegevens van deelnemers aan het eind van de activiteit verwijderen.  

Alleen voor vrijwilligers houdt de Spelweek een registratie bij met contactgegevens voor 

communicatie doeleinden. Ook deze gegevens zullen niet gedeeld worden met derde partijen. 

Foto’s 
Tijdens de Spelweek worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s worden gepubliceerd op de facebook 

pagina van de Spelweek Borger. Op aanvraag kunnen foto’s altijd verwijderd worden. 

 

Website Privacy  

Cookies 
De website van de Spelweek Borger maakt zelf geen gebruik van cookies. Wel heeft de spelweek 

apps voor Twitter en Facebook op haar website en deze maken gebruik van functionele cookies en 

cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen 

persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen 

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met de website van de 

Spelweek Borger zijn verbonden, zoals de sociale media websites. Spelweek Borger kan niet 

garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens 

omgaan. Spelweek Borger raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen.  



 

 

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Voor vragen omtrent inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te alle tijden 

contact op nemen met de Spelweek Borger door middel van het sturen van een e-mail naar: 

info@spelweekborger.nl. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
De stichting Spelweek Borger behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

privacyverklaring/ U wordt dan ook aangeraden om deze verklaring met enige regelmaat te 

raadplegen. 
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