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INLEIDING
Amalied leeft dit beleidsstuk na; alle medewerkers, stagiaires, inhuurkrachten en partners in
business dienen zich te conformeren aan het privacy beleid van Amalied.
Amalied neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt, waar mogelijk, passende
maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang te voorkomen. Mocht u aanwijzingen of
vermoedens hebben tot misbruik, neemt u dan contact op met ons op telefoonnummer: +31 (0) 6
14 06 1446
of mail ons: info@amalied.com.
BELEID TOT GEBRUIK VAN GEGEVENS
Stichting Amalied verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
Inschrijfformulier:
Naam Ouder
Naam Kind
Adres
Woonplaats
Basisschool
Telefoonnummer
E-mail adres
Registratieformulier deelname Amalied activiteit(en):
Voornaam kind
Achternaam kind
Naam Ouder/verzorger
Adres
Woonplaats
Basisschool
Telefoonnummer
E-mailadres
Opmerkingen (van belang voor de zorg van het kind, zoals allergieën, fysieke beperkingen)
WAAROM GEBRUIKT AMALIED DEZE GEGEVENS
Amalied verwerkt jouw persoonsgegevens zodat:
➢
➢
➢
➢

wij contact met je kunnen opnemen;
wij je een indicatie kunnen geven over de kosten;
wij het inschrijvingsproces met je kunnen opstarten;
wij contact kunnen onderhouden gedurende de periode dat je actief deelneemt aan de
activiteiten bij Amalied
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Daarnaast verwerken wij:
➢ Financiële gegevens en andere gegevens die wettelijk benodigd zijn voor de
administratieve verwerking en verantwoording;
➢ Recensies, feedback en overige informatie welke Amalied over de geleverde dienst mocht
ontvangen.
BEWAARTERMIJN
Amalied zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Onze bewaartermijnen zijn:
➢ Contactgegevens naar aanleiding van het contactformulier/inschrijfformulier tot maximaal
3 jaar na het laatste contact, tenzij nadrukkelijk verzoek tot eerdere verwijdering van de
gegevens.
➢ Contactgegevens van klanten tot maximaal 3 jaar na het aflopen van afgesloten contracten,
tenzij nadrukkelijk verzoek tot eerdere verwijdering van de gegevens.
➢ Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie worden minimaal 7 jaar
bewaard gezien de wettelijke verplichting.
➢ Gegevens websitebezoek: maximaal 2 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel
mogelijk opgeheven)
DELEN MET DERDEN
Amalied deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek hiertoe sturen naar info@amalied.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
rechtmatig is gedaan, zullen wij jou verzoeken je te legitimeren. Amalied zal zo snel mogelijk,
maar in ieder geval binnen twee weken het verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering in
behandeling nemen.
GELDIGHEID PRIVACY BELEID
Amalied kan dit privacy beleid (moeten) wijzigen. We raden dan ook aan regelmatig ons Privacy
Beleid na te zien. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2018.

Noot: Amalied heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We

kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen. Bij vermoeden dat wij onbevoegd persoonlijke gegevens hebben ontvangen
aangaande een minderjarige, neem dan contact met ons op: telefoonnummer: +31 (0)6 14061446 of via
info@amalied.com. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.
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