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PRIVACYVERKLARING SPEELPLEIN HOBBES 

Wij, speelplein Hobbes, zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke 
gegevens we verzamelen als u onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens 
verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij 
werken. 

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Hobbes. U dient zich ervan bewust te zijn dat 
Speelplein Hobbes niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door 
gebruik te maken van deze website, door uzelf (als animator of hoofdanimator) of uw kind op ons 
speelplein in te schrijven, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. 

 

Speelplein Hobbes respecteert de privacy van alle personen die ons noodzakelijke persoonsgebonden 
gegevens toevertrouwen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. 

 
 
 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 
 

Speelplein Hobbes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 
diensten van Speelplein Hobbes, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijvingsfiche 
van uw kind(eren), een inschrijvingsformulier als (hoofd)animator, een contactformulier op de 
website, via mail of op papier aan Speelplein Hobbes verstrekt. 

 

Speelplein Hobbes kan de volgende persoonsgegevens verwerken, dit in functie van de activiteit 
waarvoor u deze gegevens opgaf: 

 

• Voor- en achternaam van kind 

• Geboortedatum en leeftijd van kind 

• Voor-en achternaam van minstens één en liefst beide ouders of voogd(en) 

• Adresgegevens 

• Minstens één, liefst twee telefoonnummers 
• Mailadres van één ouder of voogd 

• Extra info die de ouders of voogd(en) met ons willen delen 

• Medische gegevens via de inschrijvingsstrook
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  WAAROM SPEELPLEIN HOBBES GEGEVENS NODIG HEEFT 
 

Speelplein Hobbes gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u 
gesloten overeenkomst van opdracht.  

 

We verzamelen de eerder vernoemde gegevens voor het opvangen en laten spelen van uw kinderen 
tijdens de zomervakantie plus de administratie die daarbij komt kijken (facturatie en fiscaal attest). Dit 
houdt in: het contacteren van ouders in geval van problemen, het nagaan van het recht op sociaal 
tarief, het op de hoogte houden van praktische wijzigingen tijdens de zomervakantie. De gegevens 
kunnen ook gebruikt worden om u te informeren en voor extra communicatie en aldus 
beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon. 
 

COMMUNICATIE 
 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De 
gegevens worden opgeslagen op eigen servers (inschrijvingen van kinderen) of servers van een derde 
partij (bezoeken van onze website, inschrijvingen van (hoofd)animatoren). Wij zullen deze gegevens 
niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

 

BEELDMATERIAAL 

Op de website en facebookpagina van Speelplein Hobbes kunnen foto’s  getoond worden van 
verschillende evenementen en groepen die enkel dienen ter illustratie en sfeerbeeld van onze 
website.  Wens je een foto te laten verwijderen, kan dit zonder probleem door een mail te sturen naar 
info@speelpleinhobbes.be. 

 

HOE LANG SPEELPLEIN HOBBES GEGEVENS BEWAART 
 

Speelplein Hobbes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar 
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speelplein Hobbes of die van een 
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover 
wij beschikken. 

 

Wat betreft medische fiches: Uiteraard gaan we erg zorgvuldig om met aan ons verstrekte medische 
info. Deze informatie is slechts toegankelijk voor administratieve medewerkers (uitsluitende voor 
verwerking van gegevens) en de hoofdanimatoren van de betreffende groep op ons speelplein. 
 

 

DELEN MET ANDEREN 
 

Speelplein Hobbes verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst met u (bv. tussenkomst van onze verzekering), of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. 
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GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@speelpleinhobbes.be.  
 

 
BEVEILIGEN 

 

Speelplein Hobbes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Speelplein Hobbes verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact met Speelplein Hobbes op via info@speelpleinhobbes.be. 

 

www.speelpleinhobbes.be is een website van vzw ‘t Chiropaksken. 
 
 

Speelplein Hobbes is als volgt te bereiken: 
 

Adres: Appelterre-Dorp 13A, 9400 Appelterre  

Ondernemingsnummer: 0474.824.403 

E-mailadres: info@speelpleinhobbes.be 
 
 
DISCLAIMER 

Speelplein Hobbes behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen 
van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de 
wijziging op de website is daarvoor afdoende. 

 

http://www.speelpleindonbosco.be/
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