Privacyverklaring
Stichting Jeugdvakantiewerk Druten Oost en West
Stichting Jeugdvakantiewerk Druten Oost en West (hierna: Stichting Jeugdvakantiewerk
Druten) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring. Op deze pagina vind je alle informatie rondom het privacy
statement, ons foto beleid en een uitleg over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.
Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Privacy Statement deelnemers
Stichting Jeugdvakantiewerk Druten verwerkt je persoonsgegevens doordat je deelneemt
aan de jeugdvakantieweek en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•

Voor- en achternaam

•

Adresgegevens

•

E-mailadres

•

Geboortedatum en leeftijd

•

Telefoonnummer ouders/verzorgers

•

Allergie en medicatie informatie

Voornaam, achternaam en adresgegevens
Deze gegevens bewaren we voor ons persoonlijk contact met jou. We willen je bijvoorbeeld
graag bij jouw naam aanspreken. Daarnaast hebben we je adres en woonplaats nodig
om, indien nodig, via deze weg contact met je op te nemen.

E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat we je ook, indien nodig, per mail kunnen bereiken.

Geboortedatum, school en groepsnummer
We vragen naar de geboortedatum om kinderen in te delen in juiste groepen. Daarnaast
vragen wij ook naar de basisschool waar het kind onderwijs krijgt en in welke groep men zit
om zo ook bij de groepsindeling een mooie mix te krijgen van kinderen van diverse
scholen.

Telefoonnummer ouders/verzorgers
In een noodgeval of bij vragen hebben we graag persoonlijk contact. Daarom bewaren we
het mobiele nummer van ouders of verzorgers zodat we in noodsituaties altijd iemand
kunnen bereiken.
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Allergie en medicatie informatie
Omdat wij regelmatig zorgen voor een versnapering of een maaltijd is het van belang dat
wij weten of een kind een allergie heeft. Hiermee kunnen wij dan rekening houden. Tevens
kunnen wij dan de betrokken leiding en begeleiders van het kind en de keukenploeg
hierover informeren. Indien een kind specifieke medicatie nodig heeft tijdens de
Jeugdvakantieweek, dienen wij dit ook te weten. Deze informatie wordt enkel gedeeld met
de betreffende leiding en begeleiders in deze week.

Verzamelen van gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar
Aangezien de kinderen die deelnemen aan de Jeugdvakantieweek jonger zijn dan 16 jaar,
vragen wij voor het verstrekken van de aanmelding gegevens toestemming van de ouders
of voogd. Deze website heeft verder niet de intentie om gegevens te verzamelen van
website bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online aanmelding
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming.

Hoe lang Stichting Jeugdvakantiewerk Druten gegevens bewaart
Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je
persoonlijke gegevens worden tot maximaal 5 jaar na de activiteit bewaard.

Gegevens inzien, wijzigen of aanpassen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen door middel van een email naar ons via het hiervoor vermelde e-mail adres. Stichting Jeugdvakantiewerk Druten
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te
zijn dat dit verzoek door jou of je ouder of voogd is gedaan, vragen wij de aanvrager een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw
privacy.

Jouw privacy en derde partijen
We zullen je gegevens niet met derde partijen delen behalve in de volgende gevallen:
•

Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
Bijvoorbeeld een politievordering kan ons verplichten om jouw gegevens met de
politie te delen.

•

Website gebruik gegevens om de werking van onze website te optimaliseren,
verbeteren en beveiligen.

Fraudebestrijding
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting
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Jeugdvakantiewerk Druten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons
via het hiervoor vermelde e-mail adres.

Foto- en videobeleid
Stichting Jeugdvakantiewerk Druten laat graag foto’s en video’s zien van al onze
activiteiten. Dit betekent dat iedereen die aan onze activiteiten deelneemt of komt kijken
hier ook op te zien kan zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s:
•

Wij plaatsen enkel foto’s en video’s die gemaakt zijn door ons of door ons
gevraagde personen.

•

Wij plaatsen geen foto’s en video’s waardoor kinderen of ouders schade kunnen
ondervinden.

•

Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen.

Wij maken onderscheid in:
A: Het plaatsen van foto’s en video’s van onze activiteiten in ons digitale foto album (op
onze website) en onze social media accounts.
B: Foto’s voor de vormgeving/inrichting van onze website en social media pagina’s en
persberichten.

A: Ten behoeven van digitale foto album en de social media accounts
Hiervoor vragen wij jouw toestemming door het accepteren van dit foto- en video beleid.
Bij de opgave van een kind voor deelname aan de Jeugdvakantieweek, zullen wij expliciet
vragen om acceptatie van ons foto- en video beleid, zoals op deze website is beschreven.
Mocht je achteraf alsnog bezwaar hebben tegen een door ons geplaatste foto of video
voor ons digitale foto album of onze social media accounts, dan kun je dit kenbaar maken
via het hiervoor vermelde e-mail adres. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk verwijderen,
uiterlijk binnen 4 weken.

B: Ten behoeven van de vormgeving/inrichting van onze website & social media
pagina’s en persberichten
Hiervoor vragen wij jouw toestemming door het accepteren van dit foto- en video beleid.
Bij de opgave van een kind voor deelname aan de Jeugdvakantieweek, zullen wij expliciet
vragen om acceptatie van ons foto- en video beleid, zoals op deze website is beschreven..
Ons foto- en videobeleid en jouw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door
ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere mensen foto’s
maken tijdens onze activiteiten. Bijvoorbeeld foto’s en video’s van deelnemers, leiding of
bezoekers zijn niet in onze opdracht gemaakt. Stichting Jeugdvakantiewerk Druten heeft
daar geen invloed op en kan hiervoor ook geen verantwoordelijkheid nemen.

Privacy Statement websitebezoeker
Stichting Jeugdvakantiewerk Druten verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je deze zelf
bij het invullen van een deelname formulier op deze website of tijdens aanmelding in de
speelweek aan ons verstrekt.

Opgesteld door het bestuur, versie 1 juli 2022

Bezoekgegevens van deze website
Door deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van jouw computer en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden
niet gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag, echter enkel gebruikt voor
beveiliging van onze website en voor een correcte werking van onze website en
bijbehorende plugins of webapplicaties. Wij delen deze gegevens enkel met derden die
betrokken zijn bij het onderhouden van onze website.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig voor een correcte werking van onze website. Cookies zijn
bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden.
Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van uw computer
verwijderd worden.

Beveiliging
Stichting Jeugdvakantiewerk Druten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting
Jeugdvakantiewerk Druten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om alle
persoonsgegevens te waarborgen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting
Jeugdvakantiewerk Druten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het
hiervoor vermelde e-mail adres.
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