GIPS Spelen & Leren
Privacy statement stichting
GIPS Spelen & Leren verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement maken wij
duidelijk hoe wij als organisatie hier mee omgaan en hoe wij ervoor zorgen dat gegevens
veilig beheerd worden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam
samen met je geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt GIPS S&L persoonsgegevens?
Wij houden de gegevens bij van:
• Medewerkers, vrijwilligers en beroepskrachten;
• Oud-medewerkers die ooit verbonden zijn aan GIPS S&L
• Mensen die voor bedrijven en organisaties werkzaam zijn en waar GIPS een relatie
mee heeft of wil krijgen, of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het servicebureau van GIPS S&L beheert de persoonsgegevens. Met deze gegevens wordt
door de administratie, planning, de teams en medewerkers van het team gewerkt.

Waarvoor verwerkt GIPS S&L persoonsgegevens?
De gegevens zijn nodig om je te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van onze
organisatie. Ook hebben wij de gegevens nodig voor onze verzekering, het aanvragen van
een VOG en de betaling van onkostendeclaraties. Gegevens worden ook gebruikt om je te
informeren over GIPS (nieuwsbrief en/of nieuwsflits) en andere van belang zijnde zaken.

Verwerkt GIPS S&L ook bijzondere persoonsgegevens?
Conform de wetgeving zijn gegevens over handicaps ‘bijzondere persoonsgegevens’. Deze
worden in het administratief systeem opgeslagen. De aard van de activiteiten van GIPS S&L
vereist dat deze gegevens bekend zijn. Het zijn de gegevens zoals door jou verstrekt worden
over jouw beperking en de hulpmiddelen die je gebruikt. Bij inschrijving wordt toestemming
gevraagd deze gegevens op te nemen.

Hoe gaat GIPS S&L om met persoonsgegevens?
De gegevens van medewerkers worden in een centrale database bewaard. Deze staat op een
server die beveiligd is. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot
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persoonsgegevens. Het kopiëren van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden is
mogelijk (bijvoorbeeld het verzenden van een mailing, verjaardagskaart, etc.) Deze gegevens
worden dan op een beveiligde plaats bewaard die niet voor iedereen toegankelijk is. Daar
waar gegevens op papier staan worden deze in een afgesloten kast bewaard. Bij
elektronische mailings worden de mailadressen in de BCC gezet zodat deze niet zichtbaar
zijn. Toegang tot gegevens is beperkt tot die personen die er functioneel mee moeten
werken (zie schema pagina 3). Daar waar persoonsgegevens worden vermeld, blijft dit
beperkt tot het noodzakelijke voor het doel waarvoor deze documenten gebruikt worden.
Wie kan er bij je persoonsgegevens?
Bij het servicebureau zijn dit de medewerkers van de administratie en planning en de leiding
van de organisatie. Die gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de
werkzaamheden worden aan coaches, chauffeurs en medewerkers verstrekt. Als je wilt
weten welke gegevens er van jou opgeslagen zijn kun je dit opvragen.
Als blijkt dat (bepaalde) gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan moet GIPS S&L deze
gegevens verbeteren en/of aanvullen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Oud-medewerkers krijgen in een aantal gevallen nog informatie toegezonden, worden
uitgenodigd voor evenementen of bijeenkomsten van GIPS. Daarvoor worden de
persoonsgegevens bewaard. Indien dit niet wenselijk is kan dit schriftelijk doorgegeven
worden. In dat geval verwijderen wij alle gegevens behalve voor- en achternaam aangezien
die deel uit maken van de historische gegevens in de planningsprogrammatuur.

Waar kan ik terecht met vragen of klachten
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij de
administratie. Dit kan telefonisch (045-5312058) of per mail (info@gips-sl.nl).

Wijzigingen van het privacy beleid
GIPS S&L behoudt zich het recht voor het privacy beleid aan te passen. Het is daarom
raadzaam in geval van vragen altijd eerst te controleren of de laatste versie gehanteerd
wordt. Kijk daarvoor op: www.gips-sl.nl/privacy.
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Legenda
Beheer in planningssoftware
Beheer in planningssoftware en/of
adresboek contactpersonen bij GIPS

persoonsgegevens

Documenten in omloop
Daar waar documenten fysiek
gearchiveerd worden, zijn deze in
een afgesloten kast

nee

medewerker?

ja

Roep-,
achternaam,
geb. dat. &
geslacht

naam van de
relatie (bedrijf,
organisatie)

Mailings,
nieuwsbrieven,
informatie

Woonadres:
NAW, tel.
Bezoekadres:
NAW, tel.
mail
URL

Jaarrooster
mail

offerte, order,
factuur,
nieuwsbrief

Leveradres:
NAW, tel.
mail
URL

Ophaaladres :
NAW, tel. &
mail

ja

Verwijderen bij
exmedewerkers

ophaaladres?

nee

Ritplanning
Factuuradres :
NAW, tel. mail
URL

Gegevens
mobiliteit

Opleiding,
beroepservaring
Voorachternaam
functie contactpersonen

Functie bij
GIPS S&L

Verwijderen bij
exmedewerkers

Chauffeur?

ja

kopie
rijbewijs

nee

Einde

VOG

Beperking

Verwijderen bij
exmedewerkers

Evt. hulpmidde(len)

Verwijderen bij
exmedewerkers

SCHEMA: WELKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT VOOR WELKE DOCUMENTEN. WIE DOET HET BEHEER.
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