Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens
ZB Bibliotheek van Zeeland
Uitvoering AVG
ZB voldoet als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Verwerking persoonsgegevens werkrelaties en klanten
Op grond van de relevante wet- en regelgeving heeft ZB onder meer de verplichting om
relaties tijdig informatie te verschaffen over de verwerking van hun persoonsgegevens.
Als uitgangspunt geldt dat persoonsgegevens van relaties beveiligd worden met
passende technische en organisatorische maatregelen.
Ik geef als (ouder/verzorger) toestemming aan ZB om de volgende persoonsgegevens
(van mijn kind) te verwerken.
•
•
•
•

Voor- en achternaam kind
Leeftijd
E-mailadres ouder/verzorger
Telefoonnummer ouder/verzorger

Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven punten:
•

ZB bewaart de persoonsgegevens twee jaar om u op de hoogte te brengen van
haar jeugdactiviteiten.

•

ZB gebruikt uw e-mailadres om u een link toe te sturen voor de online
evenementen waar u zich voor heeft aangemeld.

•

ZB maakt gebruik van ZOOM en Vimeo livestream; u heeft geen bezwaar dat uw
kind in beeld is. Als u wel bezwaar heeft, dan kunt u de camerafunctie uitzetten.
Dit heeft geen gevolgen voor deelname aan de activiteit.

•

ZB verstrekt uw gegevens of die van uw kind niet aan derden en deze gegevens
worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Ik heb te allen tijde het recht mijn toestemming in te zien of in te trekken.
U kunt hiervoor terecht bij mw. Cas de Nood. Zie onderaan.
Waarom wordt er om gegevens gevraagd?
Deelname aan de Wetenschapsdag 2021 en voor promotie van de jeugdactiviteiten
voor de jaren 2021-2022.

Waarom is het nodig om de gegevens te verwerken?
Omdat de evenementen online plaatsvinden moeten deelnemers zich aanmelden om
een link kunnen ontvangen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Leeftijd, naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Van wie worden de persoonsgegevens verwerkt?
Deelnemende kinderen /ouders/verzorgers.

Hoe lang worden de gegevens bewaard en wanneer worden ze vernietigd?
De gegevens worden na twee jaar vernietigd.

Aan wie worden de persoonsgegevens beschikbaar gesteld?
Medewerkers Evenementen ZB (maximaal vier).

Worden er nog andere verwerkers ingeschakeld?
Niet van toepassing.
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