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Privacy statement
Stichting Kinder Vakantie Werk de Blaak neemt de privacy van haar deelnemers serieus en handelt in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Imara Konings is als secretaris, verbonden aan het bestuur van KVW de Blaak, data-verantwoordelijke van
KVW de Blaak.
Persoonsgegevens die wij verwerken
• Bij inschrijving vraagt KVW de Blaak om de volgende persoonsgegevens van het kind: Naam,
voornaam, voorletters, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer,
emailadres, geslacht, school, klas en leerkracht, evenals eventuele bijzonderheden waarvan
KVW de Blaak op de hoogte dient te zijn om de juiste begeleiding en verzorging te kunnen
bieden.
• In het geval van vrijwilligers worden dezelfde persoonsgegevens gevraagd en verwerkt, met
uitsluiting van school, klas en leerkracht. Een toevoeging is het aantal jaren deelname. Deze
gegevens worden verwerkt om vrijwilligers te kunnen bereiken en op een adequate manier in te
kunnen delen op groepen.
• Zodra u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden en de privacy statement, kunt u
het inschrijfformulier verzenden. U ontvangt dan een bevestiging via de mail met de door u
opgegeven persoonsgegevens.
Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens gebruikt?
• De persoonsgegevens worden gebruikt om de kinderen in te delen in groepen, zodat de
kinderen ingedeeld kunnen worden op leeftijd. Daarbij wordt rekening gehouden met de
opgegeven voorkeur, kinderen uit de klas en/of buurt.
• Uw emailadres en adres worden gebruikt voor noodzakelijke communicatie vooraf aan de KVW
week. Eventueel worden deze gegevens gebruikt om te corresponderen over andere activiteiten
die georganiseerd worden door KVW de Blaak. Verder wordt u emailadres niet gebruikt.
• Uw adresgegevens en telefoonnummer worden in noodgevallen gebruikt om contact met u op
te kunnen nemen.
• Via de website wordt in de week vooraf aan het evenement de groepsindeling bekend gemaakt.
Op deze lijst staat de voor- en achternaam van uw (pleeg)zoon/-dochter. Deze lijsten kunnen
ingezien worden. Verdere gegevens zijn niet inzichtelijk op onze website.
• Gedurende de KVW week hebben onze vrijwilligers een deelnemerslijst van hun groep met de
volgende gegevens: Naam, achternaam, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer en
eventuele bijzonderheden. Dit om overzicht te hebben over welke kinderen in de specifieke
groep zitten en contact te kunnen leggen met ouders/verzorgers in geval van nood.
• Het bestuur en de coördinatoren beschikken in de KVW week over lijst met bovenstaande
gegevens.
Geautomatiseerde besluitvorming
• KVW de Blaak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
• KVW de Blaak bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende gegevens:
• De persoonsgegevens worden tot 1 jaar na deelname bewaard, om zicht te
hebben op welke kinderen in voorgaande jaren deelnamen aan KVW de Blaak,
zodat zij weer uitgenodigd kunnen worden. Bijzonderheden en gegevens
anders dan de NAW gegevens, contactgegevens en schoolgegevens worden
binnen 1 maand na het evenement verwijderd.

De NAW gegevens van vrijwilligers worden 1 jaar bewaard, om gedurende het
schooljaar dat volgt op het evenement vrijwilligers te kunnen benaderen voor
activiteiten die vallen onder de voorgenomen activiteiten door het bestuur en
eventuele andere activiteiten die door de wijkraad of partners die bij KVW de
Blaak betrokken zijn. KVW schrijft hier zelf de vrijwilligers voor aan. Daarnaast
wordt het aantal deelnemende jaren bewaard, om vrijwilligers te kunnen
huldigen tijdens een jubileum.
• Aan het einde van het evenement worden alle deelnemerslijsten die in bezit
zijn van vrijwilligers, bestuur en coördinatoren ingeleverd bij de dataverantwoordelijke.
• De persoonsgegevens worden enkel bewaard op de computer van de
secretaris van KVW de Blaak en worden beschermd middels een wachtwoord.
Inzage is enkel en alleen mogelijk door het bestuur van KVW de Blaak.
Delen van persoonsgegevens met derden
• KVW de Blaak verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Gegevens zullen enkel verstrekt
worden indien dit strikt noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• Jaarlijks, na het evenement worden de voor- en achternamen en leeftijd van de deelnemers
verstrekt aan Stichting KVW Tilburg voor de aanvraag van subsidie bij de Gemeente Tilburg.
Cookies of vergelijkbare technieken
• KVW de Blaak maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op haar website.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
• Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
• Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door KVW de Blaak en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
• Je kunt een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar van verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar imara@kvwdeblaak.nl.
• Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen wij je een kopie van
jouw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie jouw foto, MRZ,
paspoortnummer en BSN nummer zwart in verband met jouw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, binnen 4 weken, op jouw verzoek.
• KVW de Blaak wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?
• De bescherming van jouw persoonsgegevens nemen wij serieus. We nemen als KVW de Blaak
dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat de gegevens
onvoldoende beveiligd zijn of er tekenen zijn van misbruik, neem dan contact op via
imara@kvwdeblaak.nl.
•

