Privacy- en verwerkingsovereenkomst Timmerweek Heino & Junior
Datum: 01-04-2019

Akkoord verwerking overeenkomst van uw privacygegevens en plaatsen van foto's van uw
zoon/dochter online.
I.v.m. de nieuwe AVG-wet willen wij u erop attenderen dat u bij het bestellen van de online week
en/of dagkaarten automatisch akkoord gaat met het verwerken van de privacygegevens van u en die
van uw zoon/dochter. De ontvangen gegevens zullen wij dan ook standaard 12 maanden in onze
administratie bewaren. Ter behoefte van het verwerken van de aanmeldingen en de financiële
administratie van de stichting Timmerweek Heino & Junior, ingeschreven onder het KvK nummer
73073148.
Toestemming foto's delen en online plaatsen.
Online bestellen= is automatisch akkoord.
I.v.m. de nieuwe AVG-wet moeten wij u toestemming vragen voor het maken, delen en online
plaatsen van de foto's van uw zoon/dochter. Door gebruik te maken van het online bestellen van week
en/of dagkaarten van de Timmerweek Heino & Junior. Gaat u automatisch akkoord met het feit dat er
foto’s van uw zoon/dochter tijdens de kinderactiviteit gemaakt mogen worden. U geeft dan ook
toestemming om deze foto’s in een update te delen op onze Facebookpagina en online te plaatsen op
onze beveiligde website omgeving. Vanaf heden zijn de foto’s op onze website alleen in te zien door
een wachtwoord. Deze kunt u per e-mail bij ons opvragen.
Met deze willen wij u en andere ouders er dan ook wijze dat de gemaakte foto’s alleen bestemd zijn
voor eigen gebruik. Deze mogen niet gedeeld worden op onze Facebookpagina Timmerweek Heino
en/of op die van uw eigen. Zonder toestemming van de desbetreffende ouder(s). I.v.m. de privacy
van andere kinderen, (hulp)ouders en onze vrijwilligers.
Stichting Timmerweek Heino & Junior, ingeschreven onder het KvK nummer 73073148 is dan ook
niet aansprakelijk voor schade aan, misbruik van, het delen en/of het verspreiden van foto’s van u
en/of van uw zoon/dochter door derden. Die zonder medeweten en toestemming van de Stichting
Timmerweek Heino & Junior door derden aangericht, verricht en/of gedeeld zijn.
Geen toestemming!
1. Gaat u niet akkoord met het verwerken en bewaren van de privacygegevens zoals
bovenstaande beschreven?
En/of
2. Gaat u niet akkoord dat met maken, delen en het online plaatsen van de foto’s waar u
zoon/dochter opstaat.
Dan kunt u helaas online geen week en/of dagkaart bestellen. Wij willen u dan ook verzoeken per email uw bestelling bij ons te plaatsen met de volgende gegevens.
Uw eigen gegevens:
Achternaam + roepnaam:
Adresgegevens:
Telefoonnummer:
Telefoonnummer bij Noodgevallen:

Gegevens zoon/dochter:
Achternaam + roepnaam:
Aanmelding voor de groep: Heino of Junior?
Leeftijd:
Naam basisschool: Niet verplicht
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