Privacy statement
Stichting Vakantiekind

Stichting VakantieKind verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je
informeren over de manier waarop we dat doen.
Wijzigingen
De privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 13-07-2022.
- 07-06-2020 Uitwisselingen met andere organisaties is verduidelijkt.
- 13-07-2022 We maken vanaf nu gebruik van een eigen communicatie app
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van)
deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of
e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die
persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als
persoonsgegevens.
Van wie verwerkt Stichting VakantieKind persoonsgegevens?
Stichting VakantieKind verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vrijwilligers van Stichting VakantieKind. Zij begeleiden o.a. deelnemers tijdens de vakantieweken.
Deelnemers van Stichting VakantieKind. Zij nemen deel aan de vakantieweken.
Ouders/verzorgers van deelnemers van Stichting VakantieKind.
Relevante medewerkers bij partners. Partners zijn bedrijven en instellingen die Stichting VakantieKind
ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is VluchtelingenWerk Nederland (VWN).
Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij
fondsen, gemeentes en leveranciers werken;
Mensen die interesse tonen in Stichting VakantieKind;
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen
krijgen of hebben gehad.

En met welk doel?
Als je mee gaat met Stichting VakantieKind of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons
aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste
wijze inschrijven als deelnemer/vrijwilliger, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring
Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.
Als je eenmaal staat ingeschreven bij Stichting VakantieKind, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij
gebruiken je naam, e-mailadres en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te
informeren voor, tijdens of na de vakantieweken over Stichting VakantieKind.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld in geval van nood, om op de
juiste wijze medicatie toe te dienen of te evalueren na een vakantieweek.
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Wie is hier binnen Stichting VakantieKind verantwoordelijk voor?
Het bestuur van Stichting VakantieKind.
Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?
-

Het bestuur van Stichting VakantieKind kan bij alle ingevulde gegevens.
De Algemeen leiding van de betreffende vakantieweek kan alleen bij relevante gegevens.
De Hoofdleiding van de betreffende vakantieweek kan alleen bij relevante gegevens.
De leiding van de betreffende vakantieweek kan alleen bij relevante gegevens.

Verwerkt Stichting VakantieKind ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, etnische gegevens of
gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw
toestemming of als je dat ons vraagt. Wij verwerken deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze
vakantieweken. Je kunt hierbij denken aan gegevens met betrekking tot de gezondheid dat je invult ten
behoeve van de vakantieweek (voorbeelden medicatiegebruik, ziekten en/of allergieën).

Bijzondere persoonsgegevens worden bewaard tot één jaar na afloop van de Vakantieweken. IVM plaatsing
van het jaar erop.

Stichting VakantieKind controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een
BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?
Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan andere organisaties. Met uitzondering van Naam en
woonplaats, deze worden naar de Paasheuvelgroep gestuurd i.v.m. het verplichte nachtregister.
Voorheen werden gegevens gedeeld met een externe party die een communicatie app aanbood. We hebben
tegenwoordig een eigen app gehouden de gegevens dus in eigen beheer.
Kan ik controleren welke informatie Stichting VakantieKind over mij bewaart?
Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie Stichting VakantieKind over jou bewaart, kan je contact met ons
opnemen via info@vakantiekind.nl.
Kan ik informatie laten aanpassen?
Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen,
kun je dat aangeven via info@vakantiekind.nl.
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Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?
Ja, dat kan. Mensen die actief zijn voor Stichting VakantieKind, bijvoorbeeld als vrijwilliger of deelnemer,
ontvangen berichten, zoals een bevestiging van inschrijving. Uitschrijving hiervan is mogelijk door een mail te
sturen naar info@vakantiekind.nl. De gegevens worden dan verwijderd. Mocht dit verzoek voor de
vakantieweek plaatsvinden, dan betekent dat echter dat deelname aan onze vakantieweken niet meer mogelijk
is.
Wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor ten allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de
mail vermeld.
Wat zijn mijn overige rechten?
In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken
tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het
recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien je één van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met
ons opnemen via (info@vakantiekind.nl).
Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening
bent dat het verwerken van je persoonsgegevens door ons in strijd is met deze privacyverklaring.
Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Gewone persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het moment van het laatste contact.
Bijzondere persoonsgegevens worden bewaard tot één jaar na afloop van de Vakantieweken.
Naam en emailadres voor de alumni nieuwsbrief lijst wordt bewaard tot afmelding van de alumni nieuwsbrief
lijst.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen en klacht kan je contact met ons opnemen via info@vakantiekind.nl. Tenslotte heb je het recht om
een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens
in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons.
Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@vakantiekind.nl.
Wijzigingen privacy beleid
Stichting VakantieKind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.
Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.
Toezichthoudende autoriteit Nederland
De toezichthoudende autoriteit in Nederland is Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op
autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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Disclaimer
De inhoud van de privacy statement is met grote zorg samengesteld. Hoewel Stichting VakantieKind probeert
om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, wordt expliciet
noch impliciet enige garantie gegeven dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.
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