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In dit Privacy Protocol heeft de Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof het 
beleid vastgelegd hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens en de vastlegging 
daarvan. Dit protocol is opgesteld conform de nieuwe wetgeving Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die geldt sinds 25 mei 2018. Met dit protocol voldoet de 
Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof aan de wettelijke eisen die zijn gesteld 
in bovengenoemde wet. 
 
Alle persoonsgegevens die worden verzameld door de Stichting Kinderboerderij en 
Waterspeeltuin Tanthof worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor zij 
verzameld worden. De gegevens worden nooit gebruikt voor andere doelstellingen of 
verstrekt aan andere partijen. 
 
Welke informatie wordt vastgelegd 
De Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof legt de volgende gegevens vast. Per 
informatiegroep wordt verderop in dit protocol toegelicht welke en hoe de informatie 
wordt vastgelegd. 

- Informatie van vrienden van (donateurs) inclusief bedrijfssponsors 
- Informatie van adoptanten van boerderijdieren 
- Informatie van nieuwsbrief abonnees 
- Informatie van vrijwilligers/stagiair 

 
Informatie van vrienden van (Donateurs) inclusief bedrijfssponsors 
De stichting rekent tot “vrienden van” oftewel donateurs diegene die een financiële bijdrage 
van 25 euro of meer leveren en voor dit doel een formulier (fysiek of online) hebben ingevuld. 
 
Bedrijfssponsors zijn bedrijven of instellingen die een financiële bijdrage leveren. 
 
Na de aanmelding worden de volgende gegevens van de “vriend van” in een overzicht 
vastgelegd: 

- Naam  
- Adres, Postcode en Woonplaats 
- Telefoonnummer van de klant (niet verplicht) 
- Emailadres van de klant 
- Bankrekeningnummer, bedrag van donatie, eenmalig /jaarlijks  

 
Bij bedrijfssponsors wordt naast de bedrijfsnaam ook de naam van de contactpersoon 
vastgelegd. 
 
De informatie wordt vastgelegd en beheerd door een van de bestuursleden die 
verantwoordelijk is voor het beheer van het ‘vrienden van’-overzicht. Dit gebeurt op een 
lokale pc in eigendom van het bestuurslid zonder dat anderen daar toegang toe hebben. Er 
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wordt met enige regelmaat een kopie gemaakt van de gegevens als back-up en deze wordt 
beheerd op een lokale pc door de voorzitter van de stichting. 
 
Informatie van adoptanten van boerderijdieren 
De stichting rekent tot adoptant diegene die een financiële bijdrage levert ter adoptie van 
een boerderijdier en voor dit doel een formulier (fysiek of online) hebben ingevuld. 
 
Na de aanmelding worden de volgende gegevens van de adoptant in een overzicht 
vastgelegd: 

- Naam  
- Adres, Postcode en Woonplaats 
- Telefoonnummer van de klant (niet verplicht) 
- Emailadres van de klant 
- Banrekening nummer, bedrag van donatie, eenmalig /jaarlijks  
- Omschrijving/naam van het dier  

 
De informatie wordt vastgelegd en beheerd door een van de bestuursleden die 
verantwoordelijk is voor het beheer van het ‘vrienden van’-overzicht. Dit gebeurt op een 
lokale pc in eigendom van het bestuurslid zonder dat anderen daar toegang toe hebben. Er 
wordt met enige regelmaat een kopie gemaakt van de gegevens als back-up en deze wordt 
beheerd op een lokale pc door de voorzitter van de stichting. 
 
Informatie van nieuwsbrief abonnees 
De stichting deelt informatie via facebook en soortgelijke kanalen maar ook via een 
nieuwsbrief. Personen kunnen zich opgeven voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. Deze 
niewsbrief wordt via een nieuwsbrief programma (Mailchimp of soortgelijk) verstuurd.  
 
Na de aanmelding worden de volgende gegevens van de nieuwsbrief abonnee in een 
overzicht vastgelegd: 

- naam van de geïnteresseerde 
- Emailadres van de geïnteresseerde  

 
De informatie met deze email adressen wordt beheerd via een nieuwsbrief programma 
(Mailchimp of soortgelijk). De toegang tot programma is beperkt tot het bestuur van de 
stichting. Via dit programma kan men opgeven niet langer geïnteresseerd te zijn in het 
ontvangen van de nieuwbrief. Alle gegevens van de geïnteresseerde worden dan van de lijst 
verwijderd.  
 
Informatie van vrijwilligers/stagiaires 
De stichting rekent tot vrijwilliger/stagiaires diegene die een bijdrage leveren in de vorm van 
tijd voor het behoud van de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en voor dit doel een 
formulier (fysiek) hebben ingevuld.  
 
Na de aanmelding worden de volgende gegevens van de vrijwilliger/stagiair bewaard: 

- Naam  
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- Adres, Postcode en Woonplaats 
- Geboortedatum (voor een verjaardagskalender) 
- Telefoonnummer van de vrijwilliger/stagiair  
- Emailadres van de vrijwilliger/stagiair 
- Type activiteiten waar de vrijwilliger/stagiair aan zal werken en dagen dat hij/zij 

typisch zal werken 
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) over de vrijwilliger/stagiair 

 
De informatie wordt vastgelegd en beheerd door de beheerder middels een fysieke map die 
zich bevindt in een afgesloten deel van het kantoor. De informatie mbt het emailadres wordt 
toegevoegd aan het nieuwsbrief programma door een van de bestuursleden zodat de 
vrijwilliger/stagiair ook vrijwilliger/stagiair-specifieke nieuwsbrieven kan ontvangen. Er wordt 
een kopie gemaakt van de gegevens van de formulieren als back-up en deze worden beheerd 
door de voorzitter van de stichting. 
 
Recht om vergeten te worden 
De Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof vermeldt geen persoonsgegevens 
van vrienden van/adoptanten/nieuwsbief-abonnees/vrijwilligers/stagiair op haar website of 
in andere nieuwsuitingen tenzij door de stichting schriftelijk toestemming is gevraagd aan de 
persoon en deze toestemming schriftelijk is verkregen. 
 
Indien vrienden van/adoptanten/nieuwsbief-abonnees/vrijwilligers/stagiair zijn vermeld op 
onze website of in andere nieuwsuitingen, kan de persoon te allen tijde een verzoek indienen 
om de informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Dit verzoek kan worden ingediend op de 
volgende manieren: 

- via email info@kinderboerderijtanthof.nl  
- via een brief gericht aan het bestuur van de Stichting Kinderboerderij en 

Waterspeeltuin Tanthof 
Van wijziging en/of verwijdering zal schriftelijk een bevestiging aan de verzoeker worden 
verzonden.  
 
Tenslotte 
Dit Privacy Protocol is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting 
Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof. Indien betrokkenen vragen hebben over dit 
protocol kan contact worden opgenomen met de stichting via: 

- email bestuur@kinderboerderijtanthof.nl  
- per post op adres : Abtswoude 5, 2623 NB, Delft 
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