
Privacy statement deelnemers 
Welke persoonsgegevens bewaart Stichting Kinderfeesten Mill (SKM)? 
 
Naam, adres en woonplaats 

Gegevens als je naam, adres en woonplaats bewaren we voor ons persoonlijk 
contact. We willen je bijvoorbeeld graag bij jouw naam aanspreken in plaats 
van met een nummer. Daarnaast hebben we je adres en woonplaats nodig 
om, indien nodig, via deze weg contact met je op te nemen. 

E-mailadres 

We bewaren je e-mailadres zodat we je ook indien nodig per mail kunnen 
bereiken. Ook zullen we het programma en draaiboek voor de bouwweek per 
mail sturen naar de deelnemers. Ivm privacy publiceren we deze niet meer, 
maar dit betekend wel dat alle deelnemers en leiding inzage hebben in de 
groepsindeling van de bouwweek. 

Telefoonnummer 

In een noodgeval of bij vragen hebben we graag persoonlijk contact. Daarom 
bewaren we jouw telefoonnummer en vragen we ook (liefst 2) 06 nummers 
van ouders of verzorgers zodat we in noodsituaties altijd iemand kunnen 
bereiken. 

Geboortedatum en leeftijd 

We vragen naar de leeftijd en geboortedatum om kinderen bij het indelen van 
groepen in te delen in een groep met verschillende leeftijdsklasse. Ons doel is 
dat kinderen tijdens de SKM activiteiten (met name de bouwweek) met een 
vriend/vriendin spelen maar zeker ook andere kinderen leren kennen met een 
goede mix van verschillende leeftijden.  

School 

We vragen naar de basisschool waar het kind onderwijs krijgt om zo ook bij 
groepsindeling een mooie mix te krijgen van kinderen van diverse scholen in 
ons dorp. 

Allergie 
 
Omdat wij regelmatig zorgen voor een versnapering of een maaltijd is het van 
belang dat wij weten of uw kind een allergie heeft. Hiermee kunnen wij dan 
rekening houden of andere inkopen doen. 
 
Foto’s 
 
SKM maakt tijdens activiteiten foto’s voor 2 doeleinden. Enerzijds worden er 
foto’s gemaakt en in ons digitale foto album geplaatst op onze site zodat 
deelnemers, ouders en andere geïnteresseerden terug kunnen kijken naar 



onze activiteit. Anderzijds gebruiken wij foto’s voor onze website, 
persberichten of social media account.  
 
Hoe lang SKM gegevens bewaart  

SKM  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Je 
persoonlijke gegevens worden tot maximaal 1 maand na de activiteit 
bewaard. Wel zullen we uw gegevens anonimiseren (dus alleen geb. datum, 
leeftijd en school) voor een analyse van de deelname aan onze activiteiten. 

Gegevens inzien, wijzigen of aanpassen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering 
aanvragen  door middel van een e-mail naar info@kinderfeestenmill.nl, we 
zullen dan zo snel mogelijk reageren. 

 
Jouw privacy en derde partijen 

Wanneer iemand ons een miljoen euro biedt om je persoonsgegevens te 
mogen kopen, zullen we hem vriendelijk de deur wijzen. We zullen je 
gegevens alleen met anderen delen in de volgende gevallen: 

● Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten 
Voor het verlenen van onze diensten maken wij soms gebruik van derde 
partijen, bijvoorbeeld iemand die ons als externe medewerker helpt bij de 
indeling van de groepen 
● Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting 
Een politievordering kan ons verplichten om jouw gegevens met de politie 
te delen. 

Wij zullen erop toezien dat dat je gegevens goed worden beschermd en 
beveiligd, ook nadat ze gedeeld zijn met een andere partij. 

Fraudebestrijding 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand anders zich als voordoet als jou. 
Daarom gebruiken we je persoonsgegevens om eventuele fraude met valse 
of buitgemaakte gegevens tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er 
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de 
beveiliging van door SKM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact 
op met SKM: info@kinderfeestenmill.nl 
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