Privacybeleid
Vereniging Kinderboerderij de Pijp
Lizzy ansinghstraat 82, 1072 RD Amsterdam
Kvk: 40534228

Doelen waarvoor persoonsgegevens worden bewaard:
Persoonsgegevens verstrekt aan Kinderboerderij de Pijp worden uitsluitend gebruikt voor
doeleinden ten behoeve van Kinderboerderij de Pijp. Gegevens worden nooit verkocht.
Gegevens worden enkel met derden gedeeld wanneer dit nodig is voor bijvoorbeeld het
bijhouden van onze ledenadministratie. Dit gebeurt uitsluitend wanneer hier een goede
verwerkingsovereenkomst voor afgesloten is.
Leden/donateurs:
De gegevens van leden en donateurs worden gebruikt voor correspondentie rondom
activiteiten, nieuws en andere kinderboerderij de Pijp gerelateerde onderwerpen en voor de
jaarlijkse contributie brieven/afschrijvingen. Bankgegevens worden uitsluitend gebruikt voor
de jaarlijkse heffing van de contributies/donaties.
Vrijwilligers:
Vrijwilligers zijn automatisch ook lid. Voor vrijwilligers verzamelen wij naast de gegevens
nodig voor het lidmaatschap ook nog extra gegevens ten behoeve van een veilige en prettige
werkomgeving. Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt voor de correspondentie
rondom het vrijwilligerschap en de werkomgeving.

Verantwoordelijken bescherming persoonsgegevens:
Het bestuur van vereniging Kinderboerderij de Pijp is verantwoordelijk voor de bescherming
van de persoonsgegevens van onze leden, donateurs en vrijwilligers.

Welke persoonsgegevens worden er bewaard:
Leden/donateurs:
Geslacht, naam, geboortedatum, e-mail, adresgegevens, telefoonnummer, Iban en Bic code.
Vrijwilligers:
Geslacht, naam, geboortedatum, e-mail, adresgegevens, telefoonnummer, Iban, Bic code, kopie
van identificatie, VOG, aantekening van het intakegesprek en andere gesprekken met
vertrouwenspersoon. Daarnaast word hen gevraagd naar relevante medische gegevens t.b.v.
een veilige werkomgeving. En een telefoonnummer en naam van een contactpersoon die te
bereiken is bij ongevallen.
Voor het bewaren van aantekening van gesprekken wordt nog een extra toestemming
gevraagd.

Informatie over opslag gegevens:
Leden en donateurs stemmen in met ons privacybeleid bij het inschrijven in de vereniging. Zij
zullen hierover worden geïnformeerd via email. Het privacybeleid zal te vinden zijn op de
website van Kinderboerderij de Pijp
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Persoonsgegevens inzien:
Persoonsgegevens kunnen ten alle tijden opgevraagd en gewijzigd worden per email
(Kbdepijp@gmail.com). Persoonlijk inzien van de gegevens is op afspraak mogelijk.
Verwerkingsovereenkomsten van de externe partijen die persoonsgegevens verwerken zijn
op te vragen via e-mail.

Opslag persoonsgegevens:
Inschrijfformulieren en incassocontracten worden fysiek bewaard in een afgesloten kast die
alleen bereikbaar is voor bestuursleden en medewerkers van de kinderboerderij. Verder
worden de persoonsgegevens opgeslagen op servers van ons ledenadministratieprogramma
(LEA-Xs2OS) en boekhoudprogramma (Twinfield- Wolters kluwer).
Voor onze nieuwsbrief worden emailadressen en naam van leden/donateurs opgeslagen bij
nieuwsbriefmaker Mailchimp.
Verwerking van gegevens gebeurt op de computers van Kinderboerderij de Pijp. Back-ups,
exportbestanden en andere bestanden benodigd voor het verwerken van de
persoonsgegevens zijn opgeslagen op deze computers en onze back-up schijven.
Extra gegevens die gevraagd worden aan vrijwilligers worden fysiek opgeslagen in een kast
met slot.
Gegevens worden ten minste bewaard voor de duur van de overeenkomst (lidmaatschap,
donateurschap of vrijwilligersovereenkomst) wanneer deze overeenkomst wordt opgezegd
wordt er door het bestuur van Kinderboerderij de Pijp besloten of er reden is de gegevens
hierna nog te bewaren. Personen kunnen ten alle tijden deze gegevens laten verwijderen

Maatregelen m.b.t. bescherming gegevens:
De computers en schijf waar de gegevens op zijn opgeslagen zitten achter wachtwoorden.
Fysieke documenten liggen achter slot in een afgesloten kast.

Wie heeft er toegang tot persoonsgegevens:
Enkel het bestuur van de vereniging heeft toegang tot persoonsgegevens van leden, donateurs
en vrijwilligers.
Gegevens van vrijwilligers benodigd voor correspondentie rond de werkvloer worden ook
verstrekt aan de vaste krachten werkzaam op Kinderboerderij de Pijp. Deze vaste krachten
zijn gedetacheerd vanuit Combiwel Amsterdam. Met deze medewerkers hebben wij een
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overeenkomst dat zij deze gegevens uitsluitend voor doeleinden van Kinderboerderij de Pijp
gebruiken en verder niet met Combiwel of derden mogen delen.

Procedure melden datalekken:
Wanneer er een gegronde verdenking is dat persoonsgegevens zonder toestemming van het
bestuur van Kinderboerderij de Pijp bij derden terecht zijn gekomen of er misbruik van
persoonsgegevens vermoed wordt, zullen leden, donateurs en vrijwilligers hiervan op de
hoogte worden gesteld via e-mail of per post. Daarnaast zal er direct actie ondernomen
worden om het datalek te dichten en waar nodig worden hier externe partijen voor in de hand
genomen.

