Privacyverklaring het Hooge Wessel
De stichting Sport, Cultuur en Educatie (SCE) Bronckhorst-West respecteert de privacy van alle
betrokkenen bij het werk van de stichting. Zij verzorgt de exploitatie van de sporthal het Hooge
Wessel en draagt er zorgt voor dat de persoonsgegevens die u ons heeft verschaft of verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) sinds
25 mei 2018. De stichting zal er alles aan doen de gegevens veilig op te slaan. Uw persoonlijke
gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven of verkocht. In de volgende privacyverklaring
wordt omschreven welke informatie wij van u verzamelen, waarom wij deze informatie verzamelen,
hoe we deze informatie opslaan en gebruiken en tot slot wanneer en met wie wij deze informatie
delen.
Gegevens:
De stichting SCE verzamelt gegevens van huurders sporthal, leveranciers en het personeel.
1. Het verzamelen van de gegevens van huurders van de sporthal heeft als doel het
functioneren van de (accommodatie) organisatie binnen de accommodatie. De
persoonsgegevens van de huurder van de sporthal betreft naam, postadres,
telefoonnummer en e-mailadres.
2. Het verzamelen van gegevens van leveranciers heeft tot doel het functioneren van de
organisatie. De gegevens betreft bedrijfsnaam, contactpersoon, postadres, e-mailadres,
telefoonnummer en rekeningnummer.
3. Voor medewerkers wordt de wettelijk voorgeschreven informatie bewaard, zowel digitaal en
hard copy. Stichting SCE zal nooit zaken registreren die te maken hebben met geslacht,
geaardheid, gezondheid en geloof.
De persoonsgegevens van de huurders van de sporthal worden niet gedeeld met derden. Mocht dit
ooit het geval zijn wordt vooraf toestemming gevraagd aan de betrokken huurders/individuen en zal
dit alleen worden gedaan met een verwerkersovereenkomst, waarbij de derde partij garant moet
staan voor de bescherming van persoonsgegevens. Slechts functionarissen die de gegevens nodig
hebben om te kunnen functioneren hebben toegang tot de persoonsgegevens.
De stichting bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen van de stichting te
realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Het individu waarvan persoonsgegevens bekend zijn
bij de stichting kan ten alle tijden inzage hebben in zijn gegevens en eventueel wijzigingen
doorgeven. Dit kan ook zijn dat de persoonsgegevens worden verwijderd. Wanneer dit een wens is
kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting of het personeel.
Wanneer er sprake is van verlies van persoonsgegevens door een datalek, het kwijt zijn van een
datadrager met persoonsgegevens of een andere vorm van verlies van persoonsgegevens wordt er
een melding gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de personen die dit betreft, zoals
wettelijk verplicht.
Beeldmateriaal

Als bij activiteiten die worden georganiseerd door de stichting beeldmateriaal wordt gemaakt, wordt
dit vooraf vermeld. Bezoekers die bezwaren hebben tegen dit het beeldmateriaal die voor PR
doelstellingen worden gemaakt krijgen hierdoor de mogelijkheid om buiten het beeld te gaan. Bij
activiteiten georganiseerd door huurders ligt de verantwoordelijkheid voor het naleven van de AVG
bij de betrokken huurder. Over beeldmateriaal gemaakt door bezoekers heeft de stichting geen
zeggenschap, wel worden de bezoekers opgeroepen verantwoordelijk om te gaan met het maken
van foto’s en het verspreiden hiervan.
Vragen
Als u vindt dat Stichting SCE niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaat, vragen wij u een
bericht te sturen naar het bestuur van de stichting via het contactformulier op de site. Hierbij
proberen we samen te zoeken naar een oplossing, mocht dit niet lukken kunt u een klacht indienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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