
Jeugddisco Stiphout onderdeel van Wijkraad Stiphout - Warande, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Contactgegevens: Hans Jansen; Secretaris. Adres: Schubertlaan 15, 5707 RK Helmond. Email: 
secretariaat@wijkraadstiphoutwarande.nl. 06 - 2384 4416 - 0492 - 56 58 83  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken  
 
Jeugddisco Stiphout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 
u deze zelf aan ons verstrekt zodat wij onze diensten uit kunnen voeren. Wij bewaren en gebruiken 
uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou 
gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Geboortedatum 
- Foto 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
 
Jeugddisco Stiphout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
 
-  Het registeren van bezoekers 
-  Het kunnen bellen van een contactpersoon bij gebeurtenissen met uw kinderen 
-  Via de site foto’s plaatsen. Er worden geen mensen in berichten getagd.  
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze disco avonden uit te kunnen voeren.  
- Controle of leeftijd en mogelijkheid of ze daadwerkelijk in de wijken Stiphout – Warande wonen of op school 
zitten. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
 
Jeugddisco Stiphout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna zullen wij u gegevens verwijderen als u niet 
meer gebruik maakt van onze diensten. Delen van persoonsgegevens met derden doet Jeugddisco Stiphout  
nooit. Cookies, of vergelijkbare technieken maakt Jeugddisco Stiphout geen gebruik. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens door Jeugddisco Stiphout en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens 
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.  
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar info@jeugddiscostiphout.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar minimaal binnen vier weken, op uw 
verzoek.  
 
 
 



 
 
Wijziging van deze privacyverklaring  
 
Jeugddisco Stiphout behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De 
geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken u deze privacyverklaring regelmatig te 
controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
 
Jeugddisco Stiphout 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 ontevreden bent over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kunt u in eerste 
instantie contact opnemen via info@jeugddiscostiphout.nl 
  
Als u ontevreden blijft, hebt u het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op uw 
nationale toezichthouder. U kunt als volgt contact opnemen met de toezichtouder: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons 


