
Privacyverklaring Stichting Ons Vakantiekamp 
 
Vanaf 25 mei 2018 is een rechtspersoon, die persoonlijke gegevens verzamelt, verplicht 
om jou hierover te informeren. Daarom ligt er nu voor je de privacyverklaring van 
Stichting Ons Vakantiekamp waarin wij jou onder andere uitleggen welke 
persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en 
hoelang wij deze gegevens bewaren. 
 
Welke gegevens verzamelen wij? 
De gegevens die wij van een vrijwilliger verzamelen: 

- Telefoonnummer(s). 
- E-mailadres. 
- (Evt. Facebookaccount). 

De extra gegevens die wij van een Leid(st)er verzamelen: 
- Facebookaccount. 
- Vrijwilligersovereenkomst. 
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 
Waarom verzamelen wij deze gegevens? 
Om in contact met jou te blijven, met betrekking tot het kamp en de activiteiten die 
buiten deze twee weken vallen, verzamelen wij jouw telefoonnummer(s), e-mailadres en 
evt. Facebookaccount. 
Omdat wij iedereen op kamp een veilige en leuke tijd willen bieden hebben wij, als je 
Leiding wilt worden, ook een VOG en een vrijwilligersovereenkomst van je nodig. De 
vrijwilligersovereenkomst zorgt er daarnaast voor dat jij tijdens kampactiviteiten, via de 
Gemeente Amstelveen, verzekerd bent. 
 
Bijzondere persoonsgegevens 
Als de vrijwilliger/Leid(st)er nog geen 16 jaar is, spreken we hier van bijzondere 
persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij voor deze vrijwilligers/Leid(st)ers toestemming 
nodig hebben van de ouders/verzorgers om deze gegevens te mogen verzamelen. Met 
deze reden vragen wij om iedere vrijwilliger/Leid(st)er die de leeftijd van 18 jaar nog 
niet heeft bereikt om alle documenten samen met hun ouders/verzorgers te 
ondertekenen. 
 
Hoe worden deze gegevens bewaard? 
De VOG en de vrijwilligersovereenkomst moeten op papier worden ingeleverd bij de 
secretaris van de Stichting. Hierna worden deze documenten op echtheid gecontroleerd 
en vervolgens wordt er een digitale kopie van gemaakt. De papieren documenten 
worden in een kluis bewaard en de digitale kopieën worden samen met de 
telefoonnummers en e-mailadressen bewaard in een gesloten online omgeving. Deze 
omgeving is alleen toegankelijk voor het bestuur van de Stichting. 
 
Hoe lang worden deze gegevens bewaard? 
De gegevens die wij van onze vrijwilligers en Leid(st)ers verzamelen blijven bewaard tot 
twee jaar na het laatste kamp waaraan hij/zij heeft meegeholpen. Hierna worden alle 
gegevens vernietigd. Dit houdt in dat, als jij opnieuw komt helpen na (meer dan) twee 
jaar afwezigheid, jij al deze gegevens opnieuw moet inleveren. 
 



Kunnen gegevens nog worden gewijzigd? 
Het wijzigen van een telefoonnummer of e-mailadres kun je doorgeven via een 
facebookbericht of door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan dit 
document. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de Stichting om bovengenoemde 
gegevens eerder te laten verwijderen dan de eerdergenoemde bewaartermijn. 
Aangezien wij deze gegevens nodig hebben om de gezelligheid en veiligheid van 
iedereen op kamp te garanderen, kan jouw hulp als vrijwilliger/Leiding niet 
geaccepteerd worden zolang wij de vrijwilligersovereenkomst en de VOG niet hebben 
ontvangen. 
 
Wij hopen jou met deze privacyverklaring voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je 
echter nog vragen hebben, dan kunt je contact opnemen via facebook of onderstaande 
contactgegevens. 
 
 
Contactgegevens: 
Stichting Ons Vakantiekamp 
Postbus 712, 1180 AS Amstelveen 
Tel: 06 15490250 (ma. t/m do. 19-21 uur) 
www.onsvakantiekamp.nl 
https://www.facebook.com/OnsVakantiekamp/ 
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