Privacyverklaring, Jeugdclub Varsseveld
Jeugdclub Varsseveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jeugdclub Varsseveld
t.a.v. Kyra Meulenbeek
Leeuwerikstraat 73
7051 XD Varsseveld.
jeugdclubvarsseveld@hotmail.com
https://www.facebook.com/JeugclubVveld/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jeugdclub Varsseveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op het
moment dat uw deelneemt aan onze activiteiten:
-

Voor- en achternaam
Leeftijd
Groep/klas
Telefoonnummers
E-mailadres
Woonplaats
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in
correspondentie en per telefoon.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op het
moment dat u deelneemt aan ons kamp:
-

Voor- en achternaam
Geslacht
Groep/klas
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummers
E-mailadres
Bijzonderheden wat betreft voeding
Allergieën
Medicatiegebruik
Zwemdiploma’s
Bankrekeningnummer

-

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in
correspondentie en per telefoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Jeugdclub Varsseveld verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
-

Gezondheid
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij
zonder toestemming van een ouder/voogd persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Jeugdclub
Varsseveld, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen
Jeugdclub Varsseveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Veiligheid garanderen tijdens de activiteiten en het kamp.
Activiteiten aanpassen op de leeftijd en/of persoonlijke situatie van het kind.
Het afhandelen van uw betaling.
Contactpersoon te bereiken in geval van een calamiteit.
Informatie te verstrekken over onze activiteiten.

Inzet geautomatiseerde verwerkingen
Jeugdclub Varsseveld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van Jeugdclubs
Varsseveld) tussen zit. Jeugdclub Varsseveld gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen voor de verwerking van persoonsgegevens:
Outlook, Microsoft office en google docs.
Jeugdclub Varsseveld is niet verantwoordelijk voor de gegevens die facebook over
de gebruikers van de facebookpagina Jeugdclubs Varsseveld verzameld (zie privacy
beleid facebook)

Bewaartermijn
Jeugdclub Varsseveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren
de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:

Deelname activiteiten: Hierbij hanteren wij een bewaartermijn van 1 jaar vanaf het
moment dat het kind niet meer deelneemt aan onze activiteiten. Activiteiten liggen
langere perioden uit elkaar. Deze gegevens gebruiken wij om kinderen opnieuw te
informeren over onze activiteiten. Indien een kind langer dan 1 jaar niet meedoet aan
een van onze activiteiten of het kamp gaan wij ervan uit dat het kind zich niet meer
geroepen voelt voor de activiteiten van Jeugdclubs Varsseveld en verwijderen wij
hun gegevens.
Deelname kamp: Hierbij hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar vanaf het moment
dat het kamp is afgelopen. Dit doen we omdat het kamp eens per jaar maar niet altijd
in hetzelfde weekeind valt. Zo kunnen wij de kinderen die mee zijn geweest op kamp
het jaar erop op nieuw benaderen. Na twee jaar worden de gegevens verzameld
voor het kamp verwijderd.
Foto's/video’s: Deze zullen bewaard blijven in ons archief en gedeeld worden met
ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Daarnaast zullen we de foto’s gebruiken
ter promotie van onze activiteiten. Alle deelnemers worden hier over geïnformeerd en
behouden te allen tijde het recht bezwaar hiertegen te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jeugdclub Varsseveld verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Zelf gebruikt Jeugdclub Varsseveld geen cookies.
Jeugdclub Varsseveld is niet verantwoordelijk voor de gegevens die facebook of
Instagram over de gebruikers van de facebookpagina en/of instagrampagina
Jeugdclub Varsseveld verzameld (zie privacy beleid facebook, privacy beleid
Instagram)

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 Jeugdclub Varsseveld en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, 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 Jeugdclub Varsseveld. Om er

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om tijdens
een van onze clubavonden even binnen te komen of een afspraak te maken met een
van de vrijwilligers zodat wij u kunnen identificeren. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Jeugdclub Varsseveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie hierover vind u onder de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
Jeugdclub Varsseveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij op de
volgende manieren:
-

De bestanden met gegevens worden versleuteld opgeslagen waarbij alleen de
voorzitter, penningmeester en secretaris de wachtwoorden van weten.
De mails worden verstuurd vanuit BCC waardoor anderen uw emailadres niet
te zien krijgen.
De gegevens worden tijdens het kamp op een veilige manier bewaard.
Indien wij foto’s/video’s maken tijdens een activiteit, bijvoorbeeld voor in het
archief, op facebook, of andere media zal dit altijd in de informatiemail vermeld
staan. Waarbij u altijd het recht hebt om hier tegen bezwaar te maken.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
jeugdclubvarsseveld@hotmail.com

