
  
 

Eindhoven 8 november 2017  

Beste ouder(s) /verzorger(s), 

De Stichting openbare bibliotheek Eindhoven (hierna: "de Bibliotheek" ) 
biedt ten behoeve van leesbevordering aan zogenaamde SPIL centra en 
basisscholen en voorschoolse opvangcentra  (hierna: "de Scholen")  
dienstverlening. 

 
De dienstverlening van de Bibliotheek  bestaat onder meer uit  het inrichten van   
een “Bibliotheek op school" waarbij kinderen middels een persoonlijk 
lidmaatschap bij de Bibliotheek in staat worden gesteld boeken te lenen. 

 
Voorgenomen verwerking van  leerling gegevens: 

 
Om gebruik te kunnen maken van de leenvoorziening van de "Bibliotheek 
op School" is het noodzakelijk dat kinderen een lidmaatschap aangaan bij 
de Bibliotheek. Leerlingen krijgen een pasje en zijn geregistreerd in het 
leensysteem van de Bibliotheek. De bibliotheek heeft daarvoor individuele 
gegevens van de leerling en nodig. De volgende gegevens worden daarvoor 
door de school  aangeleverd: 

 
• Naam 
• geslacht 
• geboortedatum 
• groep 
• emailadres 

(hierna:  de "Leerling gegevens") 
 
De Bibliotheek gebruikt de Leerling gegevens voor de volgende doeleinden: 

 
a) de leenadministratie; en 
b) het bieden van de mogelijkheid tot inzage in de lees- en 

leenhistorie door leerling en docent. 
 

Gedurende de periode dat een leerling lid is van de Bibliotheek 
registreert de Bibliotheek de lees- en leenhistorie van een leerling 
en zullen de  leerling gegevens bewaard blijven. Na deze periode 
worden de leerling gegevens verwijderd uit het bestand van de 
Bibliotheek. 
 
De Bibliotheek heeft een privacy statement dat in de 
algemene voorwaarden Bibliotheek Eindhoven is 
opgenomen, daarin   staat: 

 
• De Bibliotheek legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de 

leenadministratie , de aflevering van producten en diensten en de 
communicatie met gebruikers over activiteiten,  producten  en diensten 
van de bibliotheek. 



• De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals
gesteld in Wet bescherming persoonsgegevens.

• Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te
(laten) verbeteren,  aan  te vullen of te  verwijderen.

• De Bibliotheek Eindhoven gebruikt de persoonsgegevens niet voor doeleinden
die hiermee niet te verenigen zijn en staat deze niet af aan derden. Daarop
kan een uitzondering worden gemaakt  op grond van wettelijke
bevoegdheden  van politie en justitie  tot het vorderen  van identificerende
en/of gebruiksgegevens in  het  kader  van de voorkoming,  opsporing  en
vervolging  van strafbare feiten.

• De Bibliotheek is ervan overtuigd dat de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van essentieel
belang is voor haar dienstverlening  en  activiteiten.

• De Bibliotheek heeft voor de beveiliging van de persoonsgegevens
passende technische  en organisatorische maatregelen genomen.

• Leden van de Bibliotheek hebben het recht de over hen opgenomen
gegevens in  te  zien, te (laten)  verbeteren, aan te  vullen of te
verwijderen.

Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat de school leerling gegevens doorstuurt aan 
de bibliotheek, kunt u dat kenbaar maken bij de directeur van uw school. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Directeur bestuurder 
De Bibliotheek Eindhoven 

Directeur basisschool 
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