Kinder Vakantie Spelen Spijkenisse

Privacybeleid Stcctti Kitder Vakatte Spelet Spijketisse
Je /eest otp dit moment de tprivacy verk/aring van de Stchtng Kinder Vakante Stpe/en Stpijkenisse. In
dit document /ees je a//es over de manier waarotp jouw tpersoonsgegevens worden verzame/d en hoe
daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitge/egd waar jouw gegevens otpges/agen /iggen en voor we/ke
doe/en jouw gegevens otpges/agen worden. Daarnaast vind je hier ook a/ jouw rechten met
betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De tprivacyverk/aring za/
soms gewijzigd worden door bijvoorbee/d wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verk/aring
tperiodiek te raadtp/egen.
De Stchtng Kinder Vakante Stpe/en Stpijkenisse ihierna KVS) heef a/s doe/ HHet organiseren van
vakanteactviteiten voor kinderen, met name die van minder financiee/ draagkrachtge ouders,
waarbij tjdens de actviteiten de ontwikke/ing van creatviteit, inzicht en samenwerking zovee/
moge/ijk gestmu/eerd wordt”. De medewerkers doen dit a//emaa/ otp vrijwi//ige basis.
Er zijn situates waarin jouw gegevens door de KVS verzame/d worden. Het is daarom goed dat jij
weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.
Daarover gaat deze verk/aring. A/s jij je niet tpretg voe/t omtrent het gebruik van jouw gegevens
door de KVS, neem dan gerust contact otp.
E-mai/: tprivacy@kvs-stpijkenisse.n/
Te/efoon: 06 - 510 73 011

Welke persootsieievets wordet er verwerkt et wat iebeurd ermee?
Persoonsgegevens zijn a//e gegevens die informate kunnen verschafen over een identficeerbare
natuur/ijke tpersoon.
Van de kinderen en hun ouders/verzorgers worden naam, adres, geboortedatum, te/efoonnummer,
e-mai/adres, foto’s, maar ook bijzondere gegevens zoa/s medische gegevens verwerkt. Deze
gegevens zijn nodig om contact met ouders/verzorgers otp te nemen, bijvoorbee/d a/s kinderen naar
huis wi//en of a/s er iets aan de hand is. De medische gegevens, zoa/s a//ergieen en/of
medicijngebruik, worden enke/ gebruikt door het EHBO team. Tijdens het evenement worden er
foto’s en/of video’s gemaakt die on/ine getp/aatst kunnen worden otp de website of de
facebooktpagina van de KVS.
Van medewerkers worden naam, adres, geboortedatum, te/efoonnummer, ICE contactgegevens, emai/adres, foto’s maar ook bijzondere gegevens zoa/s VOG en medische gegevens verwerkt.
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Hoe lati wordet deze ieievets bewaard?
A//e tpersoonsgegevens van de kinderen en hun ouders/verzorgers, met uitzondering van de foto’s,
worden uiter/ijk 1 week na het evenement vernietgd. De foto’s van het evenement worden voor
een onbetpaa/de tjd bewaard.
Backutps die gemaakt worden van de gegevens van de kinderen en hun ouders/verzorgers worden
uiter/ijk 1 week na het evenement vernietgd.
Van mederwerkers b/ijven de gegevens voor onbetpaa/de tjd bewaard. Indien een medewerker a/
twee jaar niet meer heef meegewerkt aan het evenement zu//en de gegevens, met uitzondering van
de foto’s, worden vernietgd.

Beveiliiiti
Het is be/angrijk dat uw gegevens vei/ig zijn, daarom zijn er technische en organisatorische
maatrege/en getrofen om ver/ies, misbruik of diefsta/ van uw tpersoonsgegevens te voorkomen.
De website van de KVS is bevei/igd d.m.v. een certficaat. Hierdoor maakt u otp een vei/ige manier
verbinding met de website en worden de gegevens vei/ig via het Internet verstuurd.
De gegevens worden otpges/agen in een database otp een server in Neder/and. De atptparaten die
toegang hebben tot de data, zoa/s de genoemde server en de /atptotps otp het terrein van de KVS, zijn
bevei/igd met minimaa/ een wachtwoord. Direct toegang vanaf het Internet is afgeschermd door het
gebruik van een firewa//.
Enke/ medewerkers van de KVS die toegang dienen te krijgen tot de gegevens van de kinderen en
hun ouders/verzorgers zijn otp de hoogte van het wachtwoord om de gevens otp te vragen. Deze
groetp medewerkers bestaat uit de /eden van de organisate/bestuur, de EHBO en de medewerkers
die de /atptotps bedienen bij de tport van het evenementen terrein. Deze medewerkers zijn a//emaa/ in
het bezit van een VOG en zijn gebonden aan een geheimhoudingsverk/aring.

Recctet
Ouders/verzorgers hebben het recht om de gegevens die verwerkt worden over hun kinderen of
over henze/f in te zien, te /aten corrigeren of te /aten verwijderen. Het /aten verwijderen van de
gegevens houdt in dat betrefende kinderen niet /anger mee kunnen doen aan de actviteiten van de
KVS. De bestuurs/eden van de KVS zijn het aanstpreektpunt a/s je gebruik wi/t maken van een van deze
rechten. Na het evenement kunnen de eerder genoemde contact gegevens gebruikt worden om
verzoeken rondom de tprivacy in te dienen.
Om te voorkomen dat er gegevens ter inzage gedee/d worden met onbevoegde tpersonen, dient er
een /egitmatebewijs getoond te worden. Indien dit digitaa/ wordt meegezonden, bijvoorbee/d via emai/, is het van be/ang dat de tpasfoto, het burgerservicenummer en /egitmatenummers
afgeschermd zijn.
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Plicctet
De KVS verwerkt de gegevens otp grond van een gerechtvaardigd be/ang. Zonder deze minima/e
gegevens over de kinderen en hun ouders/verzorgers kunnen de actviteiten van de KVS niet otp een
vei/ige en verantwoorde manier tp/aatsvinden. De gegevens die vertp/icht zijn om aan te /everen, zijn
de minima/e benodigde gegevens om contact otp te kunnen nemen in het geva/ er iets aan de hand is
met jouw kindieren). De KVS draagt er zorg voor dat deze gegevens nooit met andere tpartjen
gedee/d worden.
De KVS behoudt zich het recht de gegevens te otpenbaren wanneer dit wete/ijk is vereist. Ook in
geva/ van een incident kunnen de gegevens gedee/d worden met een medisch hu/tpver/ener. Daarbij
trachten wij a/tjd jouw recht otp tprivacy zovee/ moge/ijk te restpecteren.
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