Privacyverklaring Stichting Jeugd Activiteiten Horssen per 1 juli 2020
Dit is de privacyverklaring van Stichting Jeugd Activiteiten Horssen, hierna te noemen ‘SJAH’.
In deze verklaring wordt uiteengezet hoe de SJAH omgaat met persoonsgegevens van
ouders, verzorgers en/of de leden van de SJAH.
Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Als uw kind(eren) lid is/zijn van de SJAH, heeft de SJAH de volgende gegevens nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam ouder(s)/verzorger(s);
Voor- en achternaam lid;
Geboortedatum lid;
Adres, postcode en woonplaats ouder(s)/verzorger(s);
Adres, postcode en woonplaats lid;
Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s);
Mobielnummer ouder(s)/verzorger(s);
E-mailadres ouder(s)/verzorger(s);
Bijzonderheden lid.

De gegevens worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de danslessen en
uitvoeringen. Verder gebruiken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te stellen van
verschillende activiteiten binnen de SJAH.
Cookies
Op de website van de SJAH, www.sjahhorssen.nl, wordt gebruik gemaakt van cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en
via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.
Gegevens naar derden
De SJAH zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is bij
bijzonderheden. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning bij de uitvoeringen die van
sommige bijzonderheden van leden op de hoogte gesteld (moeten) worden.
Bewaartermijn
De SJAH bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor
uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals een bewaarplicht. Hoe lang bepaalde gegevens
worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor
deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
Inzage en verbetering van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke gegevens die de SJAH over u heeft. Indien de
informatie onjuist is, kunt u de SJAH verzoeken deze aan te passen. Dit kunt u doen per email: sjah-horssen@hotmail.com.
Beeldmateriaal
De SJAH kan gebruik maken van foto’s en video’s om te delen met haar leden of om nieuwe
leden te werven. Op de website, Facebookpagina, de foto-cd of video van de uitvoering en

eventueel op diverse posters worden soms foto’s en/of video’s van leden getoond. Bij
aanmelding van uw kind gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het verspreiden van
foto’s/video’s waar uw kind eventueel kan opstaan. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt
u dit laten weten per e-mail: sjah-horssen@hotmail.com. De SJAH houdt hier dan rekening
mee en zorgt dat de foto’s/video’s van uw kind niet verspreidt zullen worden. Dit betreft
alleen foto’s/video’s die na dit bezwaar gemaakt en/of verspreid worden.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op
de website. De SJAH adviseert dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen,
in ieder geval voordat uw persoonsgegevens verstrekt aan de SJAH.
Vragen
De SJAH helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het
bovenstaande. U kunt contact opnemen met Miranda Bernts via
telefoonnummer 0487-541552.

