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Algemene Verordening Gegevensverklaring (AVG)  
speel-o-theek ’t Treintje,  te Rijen 
 
 
 
Dit is de Algemene Verordening Gegevensverklaring (AVG) van speel-o-theek ‘t Treintje, gevestigd te 
Rijen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18059236. 
Deze AVG-regeling omschrijft welke persoonsgegevens de speel-o-theek verwerkt en voor welke 
doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.  

 

Speel-o-theek ’t Treintje verwerkt de volgende persoonsgegevens:  
➢ voorletter - achternaam lener 

➢ adres  

➢ telefoonnummer  

➢ e-mailadres 
➢ nummer ID-bewijs (o.b.v. tonen ID-bewijs bij inschrijving) 

 

Van wie verwerkt de speel-o-theek persoonsgegevens?  
Wij vragen persoonsgegevens van je indien je:  

➢ lid wordt van speel-o-theek ‘t Treintje 

➢ vrijwilliger wordt bij speel-o-theek ’t Treintje 

 
Waarvoor verwerkt de speel-o-theek persoonsgegevens?  
Persoonsgegevens van leden worden in het administratiesysteem verwerkt. Met behulp van deze 
gegevens kan de speel-o-theek je op een juiste wijze inschrijven als lid en contact met je opnemen als 
gereserveerd speelgoed kan worden opgehaald of de leentermijn van speelgoed is overschreden.  
Het e-mailadres wordt gebruikt voor correspondentie. 
Persoonsgegevens van vrijwilligers zijn nodig voor een optimale bedrijfsvoering en dragen bij aan een 
betrouwbaar en integer vrijwilligersbestand. 
 
Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?  
Vrijwilligers van de speel-o-theek ‘t Treintje hebben toegang tot de persoonsgegevens wanneer ze 
dienst hebben.  Daarnaast hebben de secretaris en de ICT-er toegang tot de persoonsgegevens.  
 
Verwerkt de speel-o-theek ook bijzondere persoonsgegevens?  
Gevoelige gegevens, zoals gezondheidsgegevens, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens worden 
niet verwerkt. 
 
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?  
Persoonsgegevens blijven tot 6 maanden na uitschrijving, zichtbaar in het data systeem. 
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Uitwisseling van persoonsgegevens?  
De speel-o-theek wisselt geen persoonsgegevens met externe partijen uit.  
 
Inzagerecht persoonsgegevens:  
Op verzoek wordt inzage gegeven in jouw persoonsgegevens in het administratiesysteem.  
Je kunt contact opnemen via het email-adres van de speel-o-theek voor:  

➢ meer informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt;  

➢ vragen naar aanleiding van deze AVG;  

➢ inzage in de eigen persoonsgegevens bij de speel-o-theek;  

➢ bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.  
 
Wijzigingen AVG: 
Door lid te worden van de speel-o-theek  ‘Treintje, ga je akkoord met deze verordening. 
Bestuur van de speel-o-theek ’t Treintje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
deze verordening. Het advies is derhalve om deze AVG-regeling regelmatig te bekijken.  
De AVG-regeling is ook te raadplegen op onze website.  
 
 

 

Rijen, 20 april 2021 

 


