
Vanaf 25 mei 2018 zijn alle organisaties in de Europese Unie verplicht te voldoen aan nieuwe regels 

omtrent persoonsgegevens. Deze heet deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Stichtingen zoals Stichting Kindervakantiewerk Nuth zijn hierdoor verplicht om aan deze wetgeving 

te voldoen. Deze verklaring is bestemd voor ouders/verzorgers van deelnemende minderjarigen – 

kinderen en leiders – en deelnemende meerderjarige leiders. 

 

Bij Stichting Kindervakantiewerk Nuth heeft u de controle over uw rechten; u blijft de baas over de 

persoonsgegevens. De AVG geeft mensen een aantal rechten. Dit zijn: 

-Het recht om persoonsgegevens in te zien. 

-Het recht om persoonsgegevens te wijzigen en aan te vullen. 

-Het recht om vergeten te worden. 

-Het recht om persoonsgegevens over te dragen. 

-Het recht op het beperken van een verwerking van persoonsgegevens. 

-Het rechte op een menselijke blik bij besluiten. 

-Het recht om bezwaar te maken. 

Stichting Kindervakantiewerk Nuth geeft op de juiste manier gehoor aan mensen welke een beroep 

doen op hun privacyrechten zoals het recht op inzage, correctie, en verwijdering. Ook heeft u het 

recht om gegeven toestemming altijd weer in te kunnen trekken. Wanneer u een klacht heeft willen 

wij u verzoeken om te e-mailen naar kvwnuth@hotmail.com of kunt u deze ook altijd indienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wanneer u zichzelf als deelnemende meerderjarige leider en/of als ouder/verzorger uw deelnemende 

minderjarige(n) wilt aanmelden om deel te nemen aan Kindervakantiewerk Nuth bent u verplicht de 

persoonsgegevens van deze persoon – gevraagd in het desbetreffende aanmeldformulier – met onze 

stichting te delen wij deze nodig hebben om te verwerken. 

Wanneer de gevraagde persoonsgegevens niet worden gedeeld met onze stichting is het gevolg dat 

de persoon die wilt deelnemen aan Kindervakantiewerk Nuth hiertoe kan worden geweigerd. 

Stichting Kindervakantiewerk Nuth heeft het recht om persoonsgegevens te verwerken omdat onze 

organisatie hiervoor meerdere grondslagen heeft. Dit zijn: 

1. ‘Toestemming’ 

-Bijvoorbeeld de volledige naam, geboortedatum, het geslacht, woonadres en basisschoolklas: 

onze organisatie heeft deze gegevens nodig om de persoon die deel wilt nemen aan 

Kindervakantiewerk Nuth te kunnen identificeren. Aan de hand hiervan kan onze organisatie 

onder meer statistische groepsindelingen maken maar kan deze in andere gevallen ook adequaat 

handelen in het algemeen belang van de deelnemende persoon voor en/of in medische situaties. 

-Bijvoorbeeld telefoonnummer(s): onze organisatie gebruikt een persoonlijk telefoonnummer om 

u op te belle om zo praktisch en snel te kunnen handelen zoals opbellen voor het verkrijgen of 

mededelen van nadere informatie. 

-Bijvoorbeeld foto’s, video’s, geluidsopnames en/of alle ander mogelijke vormen van beeld- en 

geluidspublicaties van aanwezige ouders/verzorgers, kinderen en leiders: onze organisatie benut 

dit materiaal in de vorm van verspreiden door middel van flyers en/of sociale media om op deze 

manier de stichting levendig te houden en zo nieuwe deelnemers aan te trekken. 

Als u akkoord gaat dan stemt u/deelnemer in dat onze organisatie op alle mogelijke wijze 

publicaties mag uitoefenen. Dit betreft van alle activiteiten voor Stichting Kindervakantiewerk 

Nuth. Het maken van openbare opnames door externe partijen kan onze organisatie géén 
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verantwoording voor nemen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact 

met ons opnemen door een e-mail te sturen naar kvwnuth@hotmail.com. 

-Bijvoorbeeld: onze organisatie heeft uw toestemming nodig om deze gegevens te mogen 

verwerken (= te gebruiken). 

 

2. ‘Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’ 

-Bijvoorbeeld e-mailadres (eventueel van ouder/verzorger): een persoonlijk e-mailadres is nodig 

voor informatie naar toe te e-mailen welke essentieel is voor de deelname van de persoon aan 

Kindervakantiewerk Nuth. 

-Bijvoorbeeld bankgegevens: uw bankrekeningnummer is nodig voor het inschrijfgeld over te 

maken naar Stichting Kindervakantiewerk Nuth. Deze gegevens worden uitsluitend bekeken en 

gebruikt voor het regelen van geldtransacties zoals – indien nodig en legitiem – het terugboeken 

van inschrijfgeld. 

 

3. ‘Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen’ 

-Bijvoorbeeld de desbetreffend huisarts, het zorgverzekeringsnummer, wel of niet in het bezit 

van een zwemdiploma en overige zaken die van belang (kunnen) zijn zoals aanvullende medische 

informatie: onze organisatie heeft dit soort gegevens nodig om adequaat te kunnen handelen in 

het algemeen belang van de deelnemende persoon voor en/of in medische situaties. 

 

De persoonsgegevens die van de persoon worden gevraagd voor deze om deel te kunnen nemen aan 

Kindervakantiewerk Nuth worden beschreven bij de desbetreffende bovengenoemde grondslag(en) 

welke Stichting Kindervakantiewerk Nuth het recht geven om deze persoonsgegevens te verwerken. 

Deze persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt voor situaties. De persoonsgegevens worden 

bewaard voor een onbepaalde bewaartermijn. 

De verwerkingsverantwoordelijken van de persoonsgegevens zijn de bestuursleden van Stichting 

Kindervakantiewerk Nuth. Deze kunt u bereiken door te e-mailen naar kvwnuth@hotmail.com. 

Ontvangers van de persoonsgegevens zijn bestuursleden, leiders en eventueel partners van Stichting 

Kindervakantiewerk Nuth. 


