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Privacybeleid Jeugddorp Leiden
Stichting Jeugddorp Leiden verwerkt persoonsgegevens. In het kader van de AVG (Algemene
Verordering Persoonsgegevens) hebben wij een privacybeleid opgesteld, waarin wij een
antwoord geven op alle vragen omtrent de registratie van deze gegevens.
Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn alle gegevens die iets over jou als persoon zeggen. Je kunt denken aan je naam, emailadres, leeftijd, foto’s et cetera. Wanneer een gegeven of een combinatie van gegevens
herleid kunnen worden naar jou spreken we over persoonsgegevens. Hier gaan we uiteraard
zorgvuldig mee om.
Van wie verwerkt Stichting Jeugddorp Leiden persoonsgegevens?
-

Kinderen tussen de zes en twaalf jaar die deelnemen aan de activiteiten van Jeugddorp
Leiden (deelnemers)

-

Alle personen vanaf veertien jaar die zich op hebben gegeven als vrijwilliger bij Stichting
Jeugddorp Leiden (vrijwilligers)

-

Bedrijven en/of personen die een financiële bijdrage of sponsoring in natura leveren aan
Jeugddorp (sponsoren)

Wie is er verantwoordelijk voor de bescherming van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur van Stichting Jeugddorp Leiden is verantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens die door de leden van de vrijwilligerscommissie, facilitaire commissie en
registratiecommissie worden verzameld.
Welke persoonsgegevens worden geregistreerd?
Deelnemers
Voor- en achternaam
Voor- en achternaam
Telefoonnummer van
ouder(s)
Eventuele medische
bijzonderheden
E-mailadres (alleen bij
interesse in
nieuwsbrief/fotolink)
Postcode (alleen met
expliciete toestemming)
Het aantal bezoeken

Vrijwilligers
Voor- en achternaam
Woonadres
Telefoonnummer van de
vrijwilliger
Telefoonnummer van
contactpersoon in geval van
nood
Geboortedatum
E-mailadres
Aantal jaren dat een
vrijwilliger mee doet
Indien nodig medische
gegevens

Sponsoren
Bedrijfsnaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail
Naam contactpersoon
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Waarom verwerken wij deze gegevens?
Deelnemers:
Wij registeren de voor- en achternaam en telefoonnummers zodat er in geval van nood contact
op kan worden genomen met de ouders van het kind. Eventuele medische gegevens (allergieën,
medicijngebruik) registeren wij om in geval van nood tijdig en correct te kunnen handelen.
Deze gegevens zijn voorwaardelijk om mee te kunnen doen aan Jeugddorp. Indien de ouders
weigeren deze gegevens te verstrekken, kan het kind helaas niet meedoen aan Jeugddorp. Wij
kunnen de veiligheid van het kind dan onvoldoende waarborgen.
Het e-mailadres gebruiken wij om nieuwsbrieven en een link naar de gemaakte foto’s te
versturen.
De postcode en het aantal bezoeken gebruiken wij om onze PR op af te stemmen en als
verantwoording naar de fondsen die bijdragen aan de financiering van Jeugddorp.
Het verstrekken van deze gegevens is optioneel. De postcode en aantal bezoeken worden
geanonimiseerd verwerkt en kunnen niet gekoppeld worden aan een unieke persoon.
Vrijwilligers
Wij registreren deze gegevens om een overzicht te maken van de vrijwilligers die ons helpen bij
Jeugddorp. De naam en telefoonnummers worden geregistreerd om de vrijwilliger of de
contactpersoon te kunnen bellen in geval van nood. De adresgegevens worden gebruikt voor het
versturen van een attentie vanuit de stichting (b.v. een kerstkaartje). Het e-mailadres wordt
gebruikt om contact te onderhouden met vrijwilligers en om hun medewerking voor het
daaropvolgende jaar te verzoeken.
De geboortedatum en het aantal deelnemende jaren wordt geregistreerd om na te gaan of een
vrijwilliger jonger dan achttien jaar (Vrijwilliger in Opleiding) is of niet en om in geval van een
jubileum (5, 10, 15, 20 jaar) een passende attentie te kunnen verzorgen.
Sponsoren:
De gegevens van de sponsoren worden geregistreerd om hen na afloop van Jeugddorp een
bedankje te sturen namens de Stichting en om in het daarop volgende jaar opnieuw om een
bijdrage te kunnen vragen.
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Worden er bijzondere persoonsgegevens bewaard?
Van deelnemers en vrijwilligers worden er medische gegevens bewaard. Deze gegevens
registreren wij om correct te kunnen handelen in geval van nood. Deze gegevens worden enkel
met uitdrukkelijke toestemming van de vrijwilliger of de ouders van het deelnemende kind
geregistreerd.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
De voorzitters van de subcommissies (leden Jeugddorpcommissie) hebben toegang tot de
persoonsgegevens van deelnemers, vrijwilligers en sponsoren.
Leden van de subcommissies hebben enkel toegang tot de gegevens die zij vanuit hun functie
nodig hebben. Een lid van de facilitaire commissie heeft bijvoorbeeld wél toegang tot de
gegevens van sponsoren, maar níet tot die van vrijwilligers en deelnemers.
De gegevens zijn niet openbaar beschikbaar, maar desgewenst kan de betreffende persoon
opvragen welke gegevens wij geregistreerd hebben staan. Iedereen heeft recht om vergeten te
worden; op verzoek verwijderen wij de geregistreerde gegevens binnen dertig dagen. Dit verzoek
kan worden ingediend via het e-mailadres contact@jeugddorpleiden.nl
Hoe worden persoonsgegevens bewaard?
Deelnemers:
De gegevens van deelnemers worden opgeslagen in Google Drive in een aparte submap. Deze
map is toegankelijk voor leden van de Jeugddorpcommissie en leden van de
registratiecommissie.
Vrijwilligers:
De gegevens van vrijwilligers worden opgeslagen in Google Drive in een aparte submap en fysiek
in het woonhuis van de voorzitter van de vrijwilligerscommissie. De digitale map is toegankelijk
voor leden van de Jeugddorpcommissie en leden van de vrijwilligerscommissie. De fysieke map is
toegankelijk voor leden van de vrijwilligerscommissie.
Sponsoren:
De gegevens van sponsoren worden opgeslagen in Google Drive in een aparte submap. Deze
map is toegankelijk voor leden van de Jeugddorpcommissie en leden van de facilitaire commissie.
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Uitwisseling van persoonsgegevens
Indien gegevens worden gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn
geregistreerd, mag Jeugddorp dit enkel doen na expliciete toestemming van de persoon in
kwestie. Gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen.
Bewaartermijn gegevens:
Deelnemers:
Namen en telefoonnummers worden gedurende een periode van maximaal zes opeenvolgende
jaren (duur maximaal aantal deelnemende jaren) bewaard. Na zes jaar worden de gegevens
gewist.
Bij kinderen jonger dan zestien jaar is toestemming van de ouders noodzakelijk om de gegevens
te mogen bewaren. Deze vragen wij aan de poort aan aanwezige ouders. De ouders van kinderen
die niet aanwezig zijn bij de registratie worden telefonisch of per mail om toestemming gevraagd
om de gegevens te bewaren. Ontvangen wij deze toestemming niet, worden de gegevens na
afloop van Jeugddorp verwijderd.
Gegevens omtrent medicatiegebruik en allergieën mogen, omdat dit bijzondere
persoonsgegevens zijn, niet lang bewaard worden dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden
dan ook na afloop van Jeugddorp (maximaal 2 weken) verwijderd.
Vrijwilligers:
De gegevens van vrijwilligers worden tot maximaal 3 jaar na het laatste deelnemende jaar
volledig bewaard. Bij kinderen jonger dan zestien jaar is toestemming van de ouders noodzakelijk
om de gegevens te mogen bewaren. Deze toestemming wordt gevraagd met behulp van een
toestemmingsformulier.
Daarna worden de adresgegevens en telefoonnummers verwijderd en blijft de voornaam en het
e-mailadres over. Deze worden gebruikt om een reünie te organiseren.
Sponsoren:
De gegevens van sponsoren worden tot maximaal drie jaar na de laatste sponsoring bewaard.
Daarna worden alle gegevens verwijderd.
Fotobeleid
Tijdens Jeugddorp worden er foto’s gemaakt van de activiteiten. Deze foto’s maken we als
herinnering voor de deelnemers en vrijwilligers aan Jeugddorp, promotionele doeleinden
(Facebook, Instagram, website) en ter illustratie van onze jaarverslagen. De foto’s worden per email verspreid aan geïnteresseerde ouders.
Op iedere foto staan minimaal 3 kinderen en is minimaal 80% van het lichaam te zien
(afstandsshot).
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Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Heeft u vragen of klachten omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de
voorzitter van het bestuur (Femke Mens) via het e-mailadres contact@jeugddorpleiden.nl of het
telefoonnummer 06 – 265 292 70

