Privacyverklaring Stichting Kinderkamp Vennebulten
Organisatie
Stichting Kinderkamp Vennebulten (hierna: Kinderkamp Vennebulten), organisator van een jaarlijks
terugkerend evenement voor kinderen aan de Schapendijk 3, Heelweg (Vennebulten), is
verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Kinderkamp Vennebulten
T.a.v. Koen van Lent
Masselinklaan 1, 7065 AG, Sinderen
06-17722631
Kinderkampvennebulten@outlook.com
http://www.kinderkampvennebulten.nl/

Gebruik van persoonsgegevens
Voor een goed verloop van ons Kinderkamp Vennebulten verwerken wij persoonsgegevens van de
deelnemende kinderen en diens wettelijk vertegenwoordigers. Wij gaan zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens en die van uw kind. In deze privacyverklaring kunt u verder lezen op welke wijze wij
uw persoonsgegevens verwerken en zorgdragen voor de veiligheid van deze verwerking.
Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens is om het Kinderkamp Vennebulten te kunnen
organiseren en uit te voeren zoals dat staat omschreven in ons doel van de Stichting Kinderkamp
Vennebulten en worden hieronder verder toegelicht. De persoonsgegevens zijn o.a. nodig om
groepsindelingen te maken voor de deelnemende kinderen, om alle deelnemende kinderen van een
verzekering te voorzien en om alle deelnemende kinderen de benodigde faciliteiten te kunnen bieden.
Persoonsgegevens van u als wettelijke vertegenwoordiger
NAW-gegevens en
telefoonnummer

IBAN-nummer
Email-adres

Deze informatie hebben wij nodig om het contact tussen de
stichting en de wettelijke vertegenwoordiger(s) te kunnen
onderhouden. Daarnaast gebruiken wij de contactgegevens bij
eventuele noodgevallen.
Deze informatie hebben wij nodig voor het uitvoeren van de
incasso-opdracht voor de betaling van het deelnemende kind.
Deze informatie gebruiken wij voor eventuele correspondentie
en het verstrekken van informatie.

Persoonsgegevens van uw kind
NAW-gegevens

Deze informatie hebben wij nodig voor de goede uitvoering van
de overeenkomst. Tevens gebruiken we deze informatie om uw
kind te kunnen aanspreken en te begeleiden tijdens de
activiteiten gedurende het kamp.

Geboortedatum

School
Groep (na de zomervakantie)
Medische informatie
(allergieën)

Aanvullende informatie

Foto’s die tijdens activiteiten
gemaakt worden

Deze informatie vragen wij omdat wij in lijn met onze
doelstellingen als stichting voor de activiteit een bepaalde
doelgroep voor ogen hebben. Daarnaast gebruiken we de
informatie om een evenwichtige groepsindeling te maken.
Deze informatie verzamelen wij voor een evenredige opstelling
van de verkeersregelaars.
Deze informatie gebruiken we om een evenwichtige
groepsindeling te maken.
Het zou kunnen dat de begeleidingsbehoefte van uw kind groter
is dan wij kunnen bieden. Daarnaast vragen wij deze informatie
omdat wij met deze informatie de veiligheid van uw kind en
andere kinderen beter kunnen waarborgen.
Deze informatie gebruiken wij om aan de begeleidingsbehoefte
van uw kind te voldoen. Daarnaast vragen wij deze informatie
omdat wij met deze informatie de veiligheid van uw kind en
andere kinderen beter kunnen waarborgen.
Deze informatie verwerken wij ter promotie van onze
activiteiten, via bijvoorbeeld onze social media-kanalen en
website.

Grondslagen
Wij verwerken de persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Ook
kan het zijn dat we persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals
fiscale verplichtingen.
Verder verwerken wij persoonsgegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, zoals:
•
•
•

Het voldoen aan de doelstellingen van onze stichting;
Om het kinderkamp volgend jaar nóg beter te kunnen maken.
Om het kinderkamp zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kinderkamp Vennebulten bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kinderkamp Vennebulten deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, tenzij wij hiertoe wettelijk
verplicht zijn, of in noodgevallen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in relatie tot artsen, de gemeente
of de politie. In dit geval worden de wettelijke vertegenwoordiger(s) hierover ingelicht.
Het kan zijn dat de persoonsgegevens worden verwerkt buiten de EU, bijvoorbeeld omdat wij gebruik
maken van Facebook of Twitter. Deze partijen zijn EU-VS privacyschild geregistreerd, dat betekent dat
zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht de persoonsgegevens van u en uw kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door
Kinderkamp Vennebulten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij

ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u of uw kind 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 bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
Kinderkampvennebulten@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, kunnen we u vragen u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen
één maand, op uw verzoek. Bij ontvangst van een dergelijk verzoek ontvangt de indiener van het
verzoek een ontvangstbevestiging.
Kinderkamp Vennebulten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kinderkamp Vennebulten neemt de bescherming van de persoonsgegevens van u en uw kind serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
Kinderkampvennebulten@outlook.com.

