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PRIVACY STATEMENT KAKO kindervakantiewerk

KAKO kindervakantiewerk verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant
informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door KAKO kindervakantiewerk.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie
van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je
adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je naam samen met je telefoonnummer. Wanneer anderen die
persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien
als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt KAKO kindervakantiewerk persoonsgegevens?
KAKO kindervakantiewerk verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

• Deelnemers en vrijwilligers van de bij KAKO kindervakantiewerk van de activiteiten van KAKO
kindervakantiewerk

• Mensen die interesse tonen in het KAKO kindervakantiewerk
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen

krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het KAKO kindervakantiewerk verwerkt persoonsgegevens in Dropbox (er wordt nader onderzoek gedaan
naar een veiliger omgeving), dit gebeurt door de Vrijwilligercoördinator.

Waarvoor verwerkt KAKO kindervakantiewerk persoonsgegevens?
Als je deel wilt nemen aan activiteiten van het KAKO, als deelnemer of vrijwilliger, of een andere relatie met
ons aan wil gaan, kunnen we je op de juiste wijze registreren om in contact te kunnen treden.

Onderstaande gegevens kunnen door het KAKO worden opgevraagd, alleen voor de kindervakantieweek:
- NAW
- Emailadressen
- Telefoonnummers
- Medicijn gebruik
- Gedragsproblematiek
- Uitgevoerde taken verleden

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren met een
nieuwsbrief van het KAKO. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld je dan af middels het email-
adres wat onderaan de nieuwsbrief staat.
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Verwerkt KAKO kindervakantiewerk ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens van deelnemers van de Kindervakantieweek wanneer
dat relevant is voor een juiste begeleiding van de deelnemer. (Bijzonder gedrag/medicatie)

Hoe gaat KAKO kindervakantiewerk met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik
binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Vrijwilligers
Uitsluitend bestuursleden, aspirant-bestuursleden en vrijwilligerscoördinator.
Telefoonnummers van vrijwilligers van de kindervakantieweek zijn ook beschikbaar voor de kampleiding.

Deelnemers
Uitsluitend bestuursleden, aspirant-bestuursleden en vrijwilligerscoördinator.
Bijzondere persoonsgegevens van deelnemers van de kindervakantieweek zijn ook beschikbaar voor de
directe groepsleiding.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Nee, dit
doet het KAKO kindervakantiewerk niet.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Doel Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn
Algemeen Vrijwilligers - NAW

- Emailadressen
- Telefoonnummers
- Uitgevoerde taken
verleden

- Laatste kwartaal lijst nazien en
vaststellen voor nieuwe jaar.

Inschrijving
Kindervakantieweek

Ouders - Emailadres
- Telefoonnummers

- Telefoonnummer tot einde jaar
- Emailadres bewaren tot
verzoek tot verwijderen

Inschrijving
Kindervakantieweek

Kinderen - NAW
- Medicijn gebruik
- Gedragsproblematiek

- Einde jaar volledig verwijderen

Alle gegevens van deelnemers worden jaarlijks vernietigd, behoudens de emailadressen voor verspreiding
van de nieuwsbrief.  Gegevens van vrijwilligers worden na vijf jaar inactiviteit verwijderd.
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Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is KAKO kindervakantiewerk gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens KAKO kindervakantiewerk van mij verwerkt?
Inzage is mogelijk via het secretariaat van het KAKO kindervakantiewerk. Stuur hiervoor een mail naar
info@kako.nl

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten kunt u terecht bij het secretariaat, stuur hiervoor een mail naar info@kako.nl
Tevens kunt u naar dit adres mailen als u uw gegevens uit het bestand vroegtijdig wilt laten verwijderen.

Ook is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven die verplicht is uw klacht te
behandelen.

Foto en film materiaal
Bij alle activiteiten worden foto en filmopnames gemaakt. Deze worden gepubliceerd op de website of social
media van het KAKO kindervakantiewerk. Tevens voor persberichten.
Dit maken wij kenbaar onder andere bij inschrijving of bij de activiteiten middels een bord.

Er is altijd de mogelijkheid bezwaar te maken tegen publicatie, dit kan bij het bestuur via info@kako.nl.
Hierbij specifiek aangeven om welk beeldmateriaal het gaat.

Wijzigingen privacy beleid
KAKO kindervakantiewerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.
Het meest actuele privacy beleid is te vinden op de website; www.kako.nl/privacy

Versie 1.0 25-06-2018


