Privacyverklaring Stichting Ons Vakantiekamp
Vanaf 25 mei 2018 is een rechtspersoon, die persoonlijke gegevens verzamelt, verplicht
om u hierover te informeren. Daarom ligt er nu voor u de privacyverklaring van
Stichting Ons Vakantiekamp waarin wij u uitleggen welke persoonsgegevens wij van u
en/of uw (klein)kind(eren) verzamelen, waarom wij deze verzamelen en hoelang wij
deze gegevens bewaren.
Welke gegevens verzamelen wij?
Tijdens de inschrijvingen, die in de eerste helft van het kalenderjaar plaatsvinden,
verzamelen wij gegevens van het kind of de kinderen die u komt inschrijven.
De gegevens die wij van het kind verzamelen:
- Naam, adres en woonplaats (vanaf nu wordt dit afgekort met NAW-gegevens).
- Geslacht.
- Geboortedatum.
- Schoolgroep.
- Zelfstandig naar huis of wordt het kind opgehaald?
- Wel of niet in het bezit van een zwemdiploma.
- Het aantal weken dat het kind deelneemt aan het kamp.
- Vriendje of vriendinnetje, bij wie het kind tijdens kamp in de groep zou willen.
- Bijzonderheden, extra informatie over het kind waar wij rekening mee
kunnen of moeten houden.
De gegevens die wij van u verzamelen:
- Telefoonnummers, waar wij u, tijdens kamp, kunnen bereiken in geval van
nood.
- E-mailadres, als wij u mogen benaderen met betrekking tot hulp tijdens kamp.
Waarom verzamelen wij deze gegevens?
Veel van deze gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat kinderen op een
leuke en veilige manier plezier kunnen beleven aan de twee weken kamp die wij bieden.
Adresgegevens worden verzameld om informatie te verschaffen over de twee weken
kamp, daarnaast ontvangen kinderen ook een deelnemerskaartje die zij aan hun tas
moeten bevestigen. Hiermee kunnen de leiders van een groep (en andere mensen in het
geval van een uitstap) in een opslag zien dat een kind of een tas bij het kamp hoort.
Gegevens met betrekking tot geboortedatum en schoolgroep zijn van belang om ervoor
te zorgen dat kinderen bij leeftijdsgenoten in een groep komen zodat zij aansluiting
kunnen vinden. Ten slotte verzamelen wij, indien van toepassing, medische gegevens.
Kennis vooraf zorgt ervoor dat de leiding, risico's voor uw kind(eren) kan verkleinen en
in het geval van een noodsituatie snel op een passende manier kan handelen.
Bijzondere persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij verzamelen betreffen veelal persoonsgegevens van
kinderen onder de 16 jaar. Bij sommige kinderen zullen er tevens medische gegevens
vermeld staan op het inschrijfformulier. Deze zijn nodig zodat de leiding tijdens kamp de
veiligheid van uw kind, en die van anderen, zoveel mogelijk kan waarborgen. Om deze
gegevens te mogen verzamelen, hebben wij de toestemming van een van de ouders

nodig. U geeft hier als (groot)ouder/verzorger toestemming voor door uw handtekening
onderaan het inschrijfformulier te plaatsen en deze op de inschrijfavonden in te leveren.
Hoe worden deze gegevens bewaard?
Het inschrijfformulier is het enige document waarop de bovengenoemde gegevens
worden bewaard. Van dit document wordt geen kopie gemaakt, ook geen digitale kopie.
De inschrijfformulieren worden tot aan het begin van kamp in een kluis bewaard.
Tijdens kamp zullen deze formulieren zich in de betreffende groepsmap bevinden.
Groepsmappen worden alleen op beperkte momenten (zoals bij aanvang van de
kampdag) gebruikt en ingezien.
Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
De inschrijfformulieren worden, met uitzondering van de NAW-gegevens, na twee
weken kamp vernietigd. De NAW-gegevens zullen vervolgens alleen nog gebruikt
worden om u te informeren over de inschrijfavonden. Hierna zullen deze NAW-gegevens
ook vernietigd worden.
Kunnen gegevens nog worden gewijzigd?
Tijdens kamp kunt u aan het eind van een kampdag bij de hoofdleiding aangeven dat u
gegevens van uw (klein)kind wilt laten wijzigen. Dit moet door iemand van de
hoofdleiding gedaan worden, de gedane wijziging dient u te controleren en te
ondertekenen voor akkoord. Mocht u na het einde van het kamp ook de NAW-gegevens
willen laten vernietigen dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de
Stichting. Dit heeft echter tot gevolg dat wij u niet kunnen informeren over de nieuwe
inschrijfavonden, indien u uw (klein)kind(eren) nogmaals wilt inschrijven zult u de data
voor deze avonden zelf in de gaten moeten houden via onze website en/of
Facebookpagina.
Wij hopen dat wij u met deze privacyverklaring voldoende hebben geïnformeerd. Mocht
u echter nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via onderstaande
contactgegevens.
Contactgegevens:
Stichting Ons Vakantiekamp
Postbus 712, 1180 AS Amstelveen
Tel: 06 15490250 (ma. t/m do. 19-21 uur)
www.onsvakantiekamp.nl

