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PRIVACYVERKLARING STICHTING LUDITIS 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Luditis verwerkt 
van haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden. Omdat de activiteiten (KinderPersBureau 
Zeewolde en Zwemdisco Zeewolde) van de stichting zich vooral richten op jeugdigen, zullen de 
verstrekte gegevens ook (op papier) aan de ouders/verzorgers verstrekt worden. Ouders/verzorgers 
wordt ook gevraagd het formulier met de gegevens te ondertekenen. Bij het verzamelen van de 
gegevens wordt vermeld dat dit alleen mag met toestemming van ouders/verzorgers. 

Indien je lid wordt van Stichting Luditis (eerst toestemming vragen aan je ouders/verzorgers), of om 
een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn 
met deze privacyverklaring te verwerken. De gegevens worden niet met derden gedeeld.  

VERANTWOORDELIJKE  
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
W.F. de Feiter, Wederik 4,  
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer: 32131184. 
De functionaris is bereikbaar via info@luditis.nl 

WELKE GEGEVENS VERWERKT STICHTING LUDITIS EN VOOR WELK DOEL 
In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

ü voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
ü adresgegevens
ü telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), pasfoto
ü overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv. School,

groep/klas, maat kleding, social media accounts zoals bijvoorbeeld Whats App (om contact op
te kunnen nemen).

De genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerkt 

ü je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, contact met jou en/of jouw
ouders/verzorgers. De kledingmaat wordt gebruikt om gepersonaliseerde T-shirts te maken.

ü je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over activiteiten van Stichting Luditis.

E-MAIL BERICHTGEVING:
Naam en e-mailadres worden gebruikt om contact te onderhouden en voor het verstrekken van
informatie over de activiteiten.

BEWAARTERMIJN  
Stichting Luditis verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap 
en daarna in een historisch archief.  

BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN VERWERKERS 
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Luditis passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen.  
Voor het aanmelden en voor het inwinnen van informatie worden Google-formulieren (dit gebeurt in 
principe via een beveiligde https-verbinding) gebruikt. Bij bezwaar tegen het invullen van gegevens op 
deze formulieren kan ook een papieren versie worden gedownload, die dan met de ganzenveer kan 
worden ingevuld. (Inderdaad een kritische noot naar de wetgever die een te algemene wet heeft 
opgesteld die schijnveiligheid bewerkstelligd.) 
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INZAGERECHT, VERWIJDERING EN VRAGEN KLACHTEN 
Via de ledenadministratie kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te 
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Binnen een maand na ontvangst worden jij en je ouders 
hierover geïnformeerd.  
Indien je klachten hebt over de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt of je verzoeken 
worden behandeld, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze 
ledenadministratie info@luditis.nl 
WIJZIGINGEN 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. 

KRITISCHE NOOT 
Stichting Luditis is van mening dat de wet AVG een schijnveiligheid biedt. Zolang het systeem van 
inloggen op het merendeel van de websites bestaat uit het invoeren van een gebruikersnaam en een 
wachtwoord (zoals vaak wordt aanbevolen “Kies een sterk wachtwoord en wijzig het wachtwoord 
regelmatig”) en zolang de cookiewetgeving het toestaat dat websites alleen maar hoeven te melden 
dat cookies geplaatst worden en dat u automatisch toestemming geeft om cookies te plaatsen 
wanneer u doorgaat met surfen, zal er aan de veiligheid door het invoeren van de wet AVG niets 
veranderen. Recente publicaties van het hacken van websites tonen aan dat het systeem niet veilig is. 
Daar hebben wij als gebruikers geen invloed op. Tegelijkertijd bestaat het surfen over het internet 
eigenlijk uit het constant laden en opslaan van bestanden op uw computer.  
Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord was voldoende toen er nog sprake was van lokale 
netwerken. 
Wetgeving moet zich richten op oorzaken en niet op het bestrijden van gevolgen. 
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