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De contactgegevens van Speelgoedbank-Leiden

Stichting Speelgoedbank-Leiden, gevestigd Bizetpad 1, Leiden
Correspondentie-adres: Brucknerlaan 8, 2253CS Voorschoten
Mailadres: info@speelgoedbank-leiden.nl
Website: www.speelgoedbank-leiden.nl
Kamer van Koophandel: nummer 53756215
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Met welk doel en rechtsgrond worden de persoonsgegevens vastgelegd

U bent ouder of verzorger van één of meer kinderen. U bent door een maatschappelijke
instantie of andere hulpverlener op de hoogte gebracht van de activiteiten van SpeelgoedbankLeiden, omdat u (tijdelijk) het laagste inkomen in de maatschappij heeft. U heeft van hen een
doorverwijsformulier ontvangen, waardoor u voor uw kinderen (tot en met 12 jaar) in
aanmerking komt voor gratis speelgoed, dat Stichting Speelgoedbank-Leiden kan verstrekken.
Op het doorverwijsformulier staan uw persoonlijke gegevens en uw gezinssamenstelling.
Speelgoedbank-Leiden legt ter uitvoering van haar doelstelling – het gratis verstrekken van
speelgoed aan kinderen van ouders en/of verzorgers, die op grond van hun inkomen hiervoor in
aanmerking komen - op basis van het doorverwijsformulier uw persoonsgegevens vast in een
geautomatiseerd systeem.
2.1

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over u zelf en uw gezinsleden en/of de kinderen, die u
verzorgt.
2.2

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd

De volgende persoonsgegevens worden op basis van de gegevens op het doorverwijsformulier,
eventueel aangevuld met gegevens door u zelf verstrekt, in het geautomatiseerde systeem van
Speelgoedbank-Leiden vastgelegd:
-

Familienaam en voorletters/voornaam van de ouder(s) en/of verzorger(s) van de
kinderen;
Adres, postcode en woonplaats;
Telefoonnummer(s) en e-mailadres;
Naam, geboortedatum en geslacht van elk van de kinderen.

Daarnaast worden de naam van uw doorverwijzende instantie en de datum van inschrijving
geregistreerd.
2.3

Hoe worden de persoonsgegevens vastgelegd

De persoonsgegevens worden vastgelegd in een databestand op een laptop met interne- en
externe harde schijf. De laptop en de harde schijven worden bewaard op een door het bestuur
van Speelgoedbank-Leiden te bepalen plaats.
Het doorverwijsformulier met uw persoonsgegevens wordt bewaard op het correspondentieadres van Speelgoedbank-Leiden.
2.4

Waarom worden de persoonsgegevens vastgelegd

Het vastleggen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk, omdat Speelgoedbank-Leiden
daarmee
a. kan vaststellen dat u en uw gezinsleden recht hebben op de dienstverlening van
Speelgoedbank-Leiden;
b. het aan u verstrekte speelgoed kan registreren;
c. statische gegevens kan samenstellen ten behoeve van het door haar uit te voeren beleid;
d. u informeren over activiteiten van Speelgoedbank-Leiden.
Indien het kind de leeftijd bereikt heeft, waarna het geen recht meer heeft op de
dienstverlening door Speelgoedbank-Leiden (= 13 jaar), worden de gegevens van het kind
verwijderd uit het systeem, uiterlijk 1 jaar na bereiken van die leeftijd.
Speelgoedbank-Leiden informeert u over haar activiteiten en/of andere bijzonderheden. Dit kan
telefonisch dan wel per mail gebeuren. Bij informatie en/of correspondentie aan u via de mail
wordt het opgegeven mailadres gebruikt. Bij groepsinformatie worden berichten uitsluitend via
BCC-adressering verzonden.
Foto’s voor publicatiedoeleinden, waarop u en/of één van de gezinsleden duidelijk herkenbaar
is, wordt uitsluitend gepubliceerd na uw schriftelijke toestemming.
2.5

Door wie worden de persoonsgegevens gebruikt

De persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt ten behoeve van SpeelgoedbankLeiden. Gegevens worden niet verstrekt, gedeeld, en/of verkocht aan derden.
Inzage van de persoonsgegevens is uitsluitend toegestaan aan bestuursleden en aan vrijwilligers,
belast met de registratie van persoonsgegevens en te verstrekken speelgoed. Ieder, die
werkzaamheden verricht voor Speelgoedbank-Leiden en daarmee kennisneemt van
persoonsgegevens heeft de plicht tot geheimhouding.
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Wat zijn de gevolgen van het niet-vertrekken persoonsgegevens

Indien u uw persoonsgegevens niet aan Speelgoedbank-Leiden wilt verstrekken, dan heeft u
en/of uw gezinsleden geen recht op de dienstverlening door Speelgoedbank-Leiden.
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Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

Uw vastgelegde persoonsgegevens en dat van uw gezinsleden worden in het systeem bewaard
tot uiterlijk 2 jaar na laatste speelgoeduitgifte aan u. Het doorverwijsformulier met uw gegevens
wordt eveneens tot uiterlijk 2 jaar na laatste speelgoeduitgifte bewaard.
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U heeft het recht op inzage, wijziging of verwijderen van de persoonsgegevens

U heeft het recht om de vastgelegde gegevens van u zelf en uw gezinsleden bij Speelgoedbank Leiden in te zien, aan te passen dan wel opdracht te geven tot verwijderen.
Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de gegevens kan uitsluitend door u worden
gedaan schriftelijk per mail aan info@speelgoedbank-leiden.nl of mondeling op één van de

uitdeeldagen aan de locatie Bizetpad te Leiden. De data van de uitdeeldagen zijn op de website
www.speelgoedbank-leiden.nl vermeld.
Een schriftelijk verzoek tot inzage zal uiterlijk binnen 30 dagen worden beantwoord. Als uw
gegevens gewijzigd moeten worden, zal dat binnen 14 dagen na uw opdracht worden
afgewikkeld. In geval van verwijdering van de gegevens heeft betrokkene geen recht meer op de
dienstverlening door Speelgoedbank-Leiden.
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U kunt een klacht indienen

Voor eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door SpeelgoedbankLeiden kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

