Privacy reglement
We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig,
bijvoorbeeld om je te kunnen bereiken wanneer een worskhop niet doorgaat. Of om
informatie te sturen waar je je voor aangemeld hebt. Stichting Voelspriet behandelt
je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.
Daarom geven we je deze privacy promises mee:
1. Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
2. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze
privacyverklaring omschreven doeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting
Voelspriet?
Om onze projecten en workshops die we voor jullie maken uit te voeren, hebben we
de volgende persoonsgegevens van je nodig.
Naam en (mail)adres
Je naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met een
klantnummer en onze correspontendie vaak via mail verloopt.
Soms hebben we een adres en woonplaats nodig, voor als we uitgenodigd zijn voor
een gesprek of voor het opstellen van een factuur.
Telefoonnummer
Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen in een noodgeval
of om je input te vragen.
Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene
die hierboven besproken zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven
of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Foto’s
Tijdens de workshops kunnen foto’s gemaakt worden. Deze worden verspreid onder
de deelnemers van de workshops. Wij vragen voorafgaand altijd of iedereen akkoord
is met het maken van de foto’s. Indien u niet akkoord bent worden er van u of uw
kinderen geen foto’s gemaakt, of wordt u onherkenbaar gemaakt. Er worden nooit
kinderen herkenbaar (online)gepubliceerd zonder dat daar vooraf uitdrukkelijk
toestemming voor gegeven is.
Foto’s worden per onderwerp in bewaard en zijn niet naar personen herleidbaar.

Beveiliging
Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde
toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je
gegevens afgeschermd is.

