woensdag 9 mei 2018
Verklaring omtrent Persoonsgegevens - Stichting Kindervakantiewerk Nuth
Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 zijn alle organisaties in de Europese Unie verplicht te voldoen aan
nieuwe regels omtrent persoonsgegevens (zoals uw naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer en e-mailadres). In Europa heet deze wet de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Stichtingen zoals Kindervakantiewerk Nuth zijn hierdoor verplicht
om aan deze wetgeving te voldoen. Dit formulier geldt voor de ouders/verzorgers, kinderen
en leiding die deelnemen.
Het komt op het volgende neer:
• U heeft enkele persoonsgegevens aan ons verstrekt die werden gevraagd in het
aanmeldformulier. Deze worden bij ons bewaard op de groepslijsten van groep 3-4, 5-6
en 7-8. Uw schriftelijke handtekening hebben wij voor dit jaar (Kindervakantiewerk Nuth
2018) nodig om van uw gegevens gebruik te mogen maken.
• Wij moeten helder maken waarvoor wij uw persoonsgegevens en die van uw kind willen
gebruiken (A. het doel), hoelang we deze bewaren (B. de bewaartijd) en op welke manier
we ze bewaren (C. veilige opslag).
A. Het doel
Wij als Stichting Kindervakantiewerk Nuth gebruiken uw persoonsgegevens als wij contact
moeten leggen met ouders/verzorgers of de huisarts van de kinderen. Concreet houdt dit
in:
• We hebben uw naam, telefoonnummer(s), e-mail, adres en bankrekeningnummer.
Daarnaast heeft u de volgende persoonsgegevens van uw kind verstrekt: naam, geslacht,
geboortedatum en leeftijd, naar welke groep het kind komend jaar zal gaan, of het in het
bezit is van een zwemdiploma, zorgverzekeringsnummer, wie de huisarts is en of er nog
overige belangrijke zaken zijn. Al deze gegevens hebben wij nodig om te anticiperen op
alle mogelijke manieren en hiernaar te handelen. Dit is in het belang voor alle deelnemers.
• We gebruiken uw e-mailadres enkel en alleen voor het sturen van persoonlijke e-mails die
met de organisatie van Stichting Kindervakantiewerk Nuth te maken hebben.
B. De bewaartijd.
De verstrekte gegevens van ouders/verzorgers en kinderen worden gedurende een jaar (tot
1 januari 2019) bewaard. De verstrekte gegevens van deelnemende leiders worden
gedurende hun periode van deelname bewaard.
We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een jaar uitsluitend van dit jaar.
U kunt op ieder moment de door uw verstrekte persoonsgegevens inzien en/of wijzigen. Dit
kunt u doen door een e-mail te sturen naar kvwnuth@hotmail.com.
C. Veilige opslag.
We bewaren uw persoonsgegevens digitaal op een afgesloten website die alleen
toegankelijk is voor het bestuur met een gebruikersnaam en wachtwoord. In deze omgeving
wordt het bestand nogmaals bewaard in een beveiligde map.
Deze gegevens worden verwerkt door een bestuurslid die ervoor zorgt dat andere
deelnemende leiders van Kindervakantie Nuth een hard copy ontvangen.
Verder worden de door u verstrekte gegevens niet gedeeld met derden (met uitzondering
van overheidsinstanties) tenzij u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beeld- en geluidsmaterialen.
Foto’s, video’s, geluidsopnames en/of alle andere mogelijke vormen van publicaties van
ouders/verzorgers, kinderen en leiders worden gedeeld op internet en sociale media. Zo

1

woensdag 9 mei 2018
proberen wij onze stichting levend te houden om op die manier meer deelnemers aan te
trekken.
Als u deze verklaring ondertekent gaat u/deelnemer akkoord dat wij op alle mogelijke wijze
publicaties kunnen uitvoeren. Dit betreft de week van 21 tot en met 28 juli 2018. Over het
maken van openbare opnames door externe partijen kunnen wij (Stichting
Kindervakantiewerk Nuth) geen enkele verantwoording nemen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen door
een e-mail te sturen naar kvwnuth@hotmail.com.
Bankgegevens.
Uw bankrekeningnummer gebruiken wij uitsluitend om het inschrijfgeld indien nodig terug
te storten. om het geld terug te boeken of uw gegevens in te zien. Uw
bankrekeningnummer wordt enkel gebruikt bij het terugstorten van het aanmeldingsbedrag
op uw eigen rekening.
Vrijwilligers.
Deelnemende leiders aan Stichting Kindervakantiewerk Nuth zijn verplicht om om de twee
jaar een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan te vragen.
Tot slot.
In het kader van de AVG verzoeken wij deelnemers en ouders/verzorgers van deelnemers
onder 18 jaar dit formulier te ondertekenen en terug te sturen naar kvwnuth@hotmail.com.
We hebben uw handtekening op dit document nodig om in orde te zijn voor de nieuwe wet
AVG.
Indien u niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden kunnen wij de aanmelding
van de deelnemer niet accepteren. Indien u betaald heeft wordt het bedrag teruggestort
(excl. administratiekosten).
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