PRIVCACYBELEID VAN
STICHTING EVENEMENTEN STICHTSE VECHT
&
MAARSSEN ON ICE
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die STICHTING
EVENEMENTEN STICHTSE VECHT waarvan MAARSSEN ON ICE een onderdeel van is,
hierna te noemen “MAARSSEN ON ICE”, verwerkt van haar vrijwilligers, donateurs,
klanten, sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je vrijwilligers, donateurs, klanten, sponsors, deelnemers of andere
geïnteresseerden wordt van MAARSSEN ON ICE, of om een andere reden persoonsgegevens
aan MAARSSEN ON ICE verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen
administratie.
1. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Naam: Stichting Evenementen Stichtse Vecht,
Adres: Looydijk 11,
3612 BC Tienhoven (UT),
KvK-nummer: 58384421.
Contactformulier: www.maarssenonice.nl/contact 1
De functionaris verwerking persoonsgegevens, Peter van Duijl, is bereikbaar via het
contactformulier op de website.
2. Welke gegevens verwerkt MAARSSEN ON ICE en voor welk doel:
2.1. In het kader van jouw vrijwilligersfunctie worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens eventueel postadres;
c) telefoonnummer, e-mailadres.
2.2. MAARSSEN ON ICE verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
2.2.1. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor contact met de
Maatschappelijke Stage, verder te noemen MAs vrijwilligers en de
eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden voor werkzaamheden
t.b.v. de MAs en vrijwilligers;
2.2.2. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van MAARSSEN ON
ICE;

2.2.3. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om betalingen van afgenomen
diensten2 af te wikkelen;
2.2.4. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om betalingen voor het
donateurschap aan MAARSSEN ON ICE met eventueel jaarlijks te kunnen
continueren.
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Het benaderen van de administratie is alleen mogelijk met gebruik van dit e-mailformulier
Afgenomen diensten kunnen zijn, kinderfeestjes, bedrijfsuitjes, abonnementen, sponsorschap, lesschaatsen
en verder niet genoemde overeenkomsten tussen klant en Maarssen On Ice.
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2.2.5. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het registreren van het
schoolschaatsen. De e-registratie van het schoolschaatsen staat ten
behoeve van AVG achter een wachtwoord geplaatst3
2.2.6. Uw persoonsgegevens of gegevens van uw minderjarige kinderen worden
gebruikt voor het aanmaken van een abonnement en/of het lesschaatsen.
Zie verder punt 2.2.3.;
2.3 Je persoonsgegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de
Overeenkomst/evenement gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met
MAARSSEN ON ICE en je te informeren over de ontwikkelingen van MAARSSEN ON ICE.
2.4 E-mail berichtgeving:
MAARSSEN ON ICE gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief
met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over
MAARSSEN ON ICE. Afmelding voor deze e-mailing is te allen tijde mogelijk via het
contactformulier op de website;
3. Bewaartermijnen:
3.1. MAARSSEN ON ICE verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur
van je betrokkenheid bij MAARSSEN ON ICE en maximaal een jaar na afloop van het
evenement. Aansluitend worden uw gegevens vernietigd.
3.2. Uw bedrijfsgegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de
Overeenkomst/evenement gebruikt om u te vragen naar de ervaringen met
MAARSSEN ON ICE en u te informeren over de ontwikkelingen van MAARSSEN ON ICE.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerker(s):
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MAARSSEN ON ICE passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt MAARSSEN ON ICE geen
gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker(s) dan een interne
vrijwilliger.
5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:
5.1 Via de administratie van MAARSSEN ON ICE kan je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
MAARSSEN ON ICE zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand
na ontvangst hierover informeren4
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met
de administratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop MAARSSEN ON ICE je
persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen
met de functionaris gegevensbescherming met behulp van het contactformulier
op de website.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden
gericht aan ons met behulp van het contactformulier van onze website.
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De gegevens die wij van de scholen krijgen worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens zullen niet
worden gebruikt voor het verzenden van e-nieuwsbrieven.
4
Alle ontvangen e-mails die verstuurt zijn met het contactformulier worden automatisch beantwoord
als ontvangstbevestiging. Daarin zijn ook de persoonsgegevens verwerkt die u zelf heeft ingestuurd.
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6. Wijzigingen:
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend
gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
WIJZIGINGEN
Datum
18-05-2018
03-06-2018

Punt
2.3
3.1
3.2
2.2
2d

Wijziging
Bewaartermijn is 5 jaar
Verwijzing 2 toegevoegd
Gewijzigd

3

