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Privacy verklaring JongNL Grathem
Deze privacy verklaring geeft uitleg over de verwerking en het gebruik van
gegevens van leden van de stichting JongNL Grathem.

1. Welke persoonsgegevens?
Als u of uw kind lid wordt van JongNL Grathem, vragen wij om voor ons
belangrijke persoonsgegevens van uw kind op een ID kaart van JongNL
Grathem in te vullen.
De persoonsgegevens die we nodig hebben voor een goede uitvoering van
onze activiteiten zijn:
 Namen van het kind;
 Namen van de ouder(s)/verzorgers;
 Bankgegevens ouders(s)/verzorgers
 Geboortedatum van het kind;
 Adresgegevens;
 E-mailadres;
 Telefoonnummer(s);
 Of het kind beschikt over zwemvaardigheid;
 Medicijngebruik;
 Naam huisarts en apotheek;
 Zorgverzekeraar;
Op de ID kaart wordt expliciet toestemming gevraagd voor het verwerken
en gebruiken van de bovenstaande persoonsgegevens.

2. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze ledenadministratie en
communicatiedoeleinden
ten
behoeven
van
wekelijkse
groepsbijeenkomsten,
activiteiten,
kamp
en
bivakken.
Uw
persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht.
Gegevens worden verstrekt aan overkoepelende organisaties (JongNL
Limburg), subsidieverstrekkers (gemeente) en/of verzekeraars.
3. Bewaren persoonsgegevens:
De ID kaart wordt enkel digitaal opgeslagen. De ID kaart is enkel
beschikbaar voor de groepsstaf van het betreffende lid en in een
voorkomend geval voor het dagelijks bestuur of de kampleiding . Ook heeft
het Dagelijks Bestuur toegang tot een digitaal ledenbestand (PION) dit is
de centrale ledenadministratie van onze koepel organisatie JongNL
Limburg. Indien uw kind geen lid meer is, zullen uw persoonsgegevens op
dat moment van de lijst worden verwijderd.
Mocht u eerder willen dat (uw) persoonsgegevens worden verwijderd, kunt
u een e-mail sturen naar secretaris@jngrathem.nl
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4. Beeldmateriaal;
Dit
betreft
foto’s
en
video’s
die
gemaakt
worden
tijdens
groepsbijeenkomsten, zomerkamp of bivakken. Op het inschrijfformulier
wordt expliciet om uw toestemming gevraagd voor het maken van
beeldmateriaal van u of uw kind ten behoeven van PR- en
communicatiedoeleinden.
De toestemming hiervoor is altijd eenvoudig in te trekken door een e-mail
te sturen naar secretaris@jngrathem.nl
5. Uw rechten;
U heeft het recht op informatie over de verwerkingen, recht op inzage in
uw persoonsgegevens, recht op correctie van uw persoonsgegevens indien
deze niet kloppen, het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en
het recht om vergeten te worden.
Indien u gebruikt wilt maken van één of meer van voornoemde rechten
kunt u daarvoor een verzoek indienen via secretaris@jngrathem.nl

6. Klachten;
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens,
dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter en/of secretaris. Naast
het recht om bij ons een klacht in te dienen kunt u ook klacht indienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan door een tip
door te geven via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metdeautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7. Wijzigingen;
JongNL Grathem behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring
aan te passen.
Zo blijven wij up to date met wet en regelgeving. Het verdient daarom ook
de aanbeveling om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, die
wordt gepubliceerd op onze website.
8. Contactgegevens;
Postadres:
JongNL Grathem
Schutterdreef 58
6093 JB Heythuysen
Mail: secretaris@jngrathem.nl
Wij berichten u binnen zes weken na ontvangst van het verzoek/bericht
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