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Privacy statement
Stichting Kinderboerderij Uden hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Stichting Kinderboerderij Uden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting
Kinderboerderij kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de
diensten van de Kinderboerderij en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op
de website aan de Kinderboerderij Uden hebt verstrekt. Dit brengt met zich mee dat wij:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Stichting Kinderboerderij Uden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin,
vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op
de contactpagina van deze website of per e-mail info@kbuden.nl.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Kinderboerderij Uden verwerkt ten behoeve van
de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•
•
•

Om het donateurschap en ontvangen bijdragen te registreren;
Om adoptie-, advertentie- en sponsorbijdragen en tevens eenmalige giften te registreren;
Registratie van stagiaires/vrijwilligers en roosterindeling;
Registratie voor deelname aan een specifiek evenement;
Registratie van leveranciers en overige serviceverleners;
Registratie van de eigenaar die een dier bij ons brengt en er afstand van doet;
Registratie van de eigenaar van een dier dat tijdelijk bij ons als logeerdier wordt
ondergebracht of degene die een dier meeneemt in het kader van het Uitleenplan;
• Het incasseren van de jaarlijkse bijdragen (indien u ons een machtiging heeft gegeven);
• Om u te kunnen benaderen met het verzoek tot een donatie bij donateurschap of anderszins;
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
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Voor de bovenstaande doeleinden kan Stichting Kinderboerderij Uden de volgende
persoonsgegevens vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Woonadres;
E-mailadres;
Telefoonnummer (op vrijwillige basis);
IBAN nummer (indien u ons voor automatische incasso hebt gemachtigd);
Tenaamstelling van bankrekening (bij automatische incasso);
Leeftijd kind (alleen voor specifieke evenementen met indeling naar leeftijd).

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
In voorkomende gevallen kunnen wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving;
• Het verzorgen van de administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven (MailChimp) en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij, indien
van toepassing, hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
Daarnaast zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. Ook
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor
geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Stichting Kinderboerderij Uden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Kinderboerderij Uden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor toegang tot de bestanden hanteren wij op al onze
systemen een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u
het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens
verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht
deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij
dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Kinderboerderij Uden gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Wijzigingen Privacy verklaring
Stichting Kinderboerderij Uden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze Privacy verklaring. Minstens eenmaal per jaar zal de inhoud worden getoetst en waar nodig
worden aangepast.
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Fotomateriaal
Op het terrein van de Kinderboerderij Uden worden regelmatig foto’s en/of films gemaakt. Een
deel van deze foto’s kan worden geplaatst op verschillende websites, Facebook of in de
plaatselijke 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. Wij gaan
echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen en houden zoveel mogelijk
rekening met de privacywetgeving.
Eenieder die desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van een bepaalde foto, verzoeken wij
vriendelijk contact op te nemen met de Beheerder of via het contactformulier op deze site. De
foto(s) zal op diens verzoek worden verwijderd.
Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op.
Stichting Kinderboerderij Uden
Artillerieweg 3
5403 PB Uden
Telefoon: 0413-250047
E-mail: info@kbuden.nl

Uden, 20 september 2020
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