Privacyverklaring Dorpshuis de Barnstee
Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van deze website en
het dorpshuis de Barnstee is een belangrijke taak voor Stichting
Sociaal Cultureel Werk Bargeroosterveld (SSCW Bargeroosterveld).
Daarom beschrijven we in onze privacy verklaring welke informatie
we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
Persoonsgegevens
SSCW Bargeroosterveld / de Barnstee kan persoonsgegevens over u
verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten op de
website, zoals het contactformulier, reserveren van een zaal en/of arrangement.
•

•
•
•

SSCW Bargeroosterveld / de Barnstee verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch
contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per
post) te kunnen benaderen, passende bij het doel van het gezochte contact.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard, dan strikt nodig voor
bovenstaand doel.
SSCW Bargeroosterveld / de Barnstee verstrekt uw persoonsgegevens niet aan
derden.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het
contactformulier. We zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

SSCW Bargeroosterveld / de Barnstee onderhoudt geen ledenadministratie of iets dergelijks,
dus zijn daarvoor geen nadere maatregelen nodig. Wellicht ten overvloede vermelden wij,
dat verenigingen, die in het dorpshuis onderdak vinden, zelf verantwoordelijk zijn om een
privacyverklaring persoonsgegevens op te stellen.
Foto’s en video’s
Tijdens activiteiten in en rond Dorpshuis de Barnstee worden regelmatig foto’s en/of video’s
gemaakt waarop deelnemers en/of bezoekers geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn
afgebeeld. Dit beeldmateriaal wordt onder meer gebruikt voor (nieuws)berichten,
activiteiten of fotoalbums op de website, en soms ook voor persberichten naar
media/kranten. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in
de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie.
Daarom vragen wij u voor aanvang van een activiteit het ons kenbaar te maken indien u niet
gefotografeerd of gefilmd wenst te worden. SSCW Bargeroosterveld / de Barnstee wenst
tevens zorgvuldig om te gaan met de belangen van afgebeelde personen. Publicatie van de
foto’s mag op geen enkele manier schadelijk zijn voor deze personen. Mocht u desondanks
bezwaar hebben tegen het gebruik van een of meer bepaalde foto, dan zal deze op uw
verzoek zo mogelijk direct worden verwijderd.
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•
•

•

•

SSCW Bargeroosterveld / de Barnstee vermeldt bij de hoofdingang dat er bij
activiteiten foto’s en/of video’s gemaakt kunnen worden.
Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden, vragen wij u dit voor
aanvang van de activiteit kenbaar te maken aan het bestuur en organisatoren van de
activiteit. Zodat zij ervoor kunnen zorgen dat er geen herkenbaar beeldmateriaal van
u gemaakt wordt.
Voor de publicatie van foto’s en/of video’s van activiteiten (ook op de website) wordt
niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op het beeldmateriaal
staat/staan.
Wanneer iemand bezwaar heeft tegen het gebruik van een of meer bepaalde foto’s,
worden deze indien mogelijk direct verwijderd.

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy verklaring en specifiek
over deze website dan kunt u ons benaderen via e-mail.
Monitoren gedrag bezoeker
Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website
bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht.
Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op
die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies,
registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke
pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan
andere persoonlijke informatie.
Gebruik van cookies
Deze website plaatst cookies bij bezoekers. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld
worden cookies geplaatst. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die
gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en
om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie
de browser deelt.
Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de
website van de aanbieder van uw browser.
Websites van derden
Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
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Contactformulier
Via deze website bieden wij de mogelijkheid om contact op te nemen middels een
contactformulier, waarbij u gevraagd wordt om diverse gegevens in te vullen om uw
contactaanvraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens
die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij
zijn verzameld en verwerkt.
Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent.
Akkoord en toestemming
Met de bovenstaande privacyverklaring van SSCW Bargeroosterveld / de Barnstee ga ik
akkoord.
Tevens geef ik toestemming om mijn (persoons)gegevens te gebruiken voor volgende
doeleinden (vink aan waar u toestemming voor wilt geven):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Foto’s voor website
Foto’s voor persberichten
Foto’s voor nieuwsbrief
(nieuws)Berichten op website
Nieuwsbrief (online en papier)
Social media ( o.a. Facebook, Twitter, Instagram ect)
(video)Schermen in de Barnstee
Activiteiten
Facturen

Voor- en achternaam:

………………………………………..

Datum:

………………………………………..

Handtekening:

………………………………………..
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