Privacy verklaring - Stichting Spot ON
Met gegevens die we als Stichting Spot ON nodig hebben, dragen wij bij aan het
verminderen van de kansenongelijkheid van kinderen en de ontwikkeling van een
inclusieve stad. Dit doen we door de talenten en passie van Eindhovense kinderen
en jongeren te ondersteunen.
Wij gaan heel erg zorgvuldig om met de gegevens die wij beheren. Wij laten hierover
geen onduidelijkheid over bestaan, want het gaat tenslotte toch om je privacy.

We vinden het belangrijk dat je in ieder geval op de
hoogte bent van het volgende
•

We respecteren dat jouw gegevens van jou zijn. Je kan ons daarom altijd via de
coördinator laten weten dat de je de gegevens die wij van jouw bewaren wilt
inkijken, aanpassen of wissen.

•

Duur van de opslag. De gegevens van de ouders/kinderen en de vrijwilligers
bewaren we maximaal 1 jaar, of eerder dat een vrijwilliger of kind stopt.
Uitgangspunt is dat kind en vrijwilliger een commitment aangaan van 1 jaar.

•

De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is
geheel volgens de Europese wet en de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming).

Welke gegevens verzamelt de Stichting Spot ON van
jou?
•

Van de kinderen die deelnemen aan het initiatief van Spot ON, verzamelen we de
naam (man/vrouw), adres en woonplaats, e-mailadres en het telefoonnummers.
Van je ouders verzamelen we de naam, emailadres en telefoonnummers.

•

Van de vrijwilligers verzamelen we de naam (man/vrouw), adres en woonplaats,
e-mailadres, telefoonnummers en registreren we je toegekende VOG.

Waarom leggen wij gegevens vast?
Tijdens de duur van inzet periode van de vrijwilliger worden de NAW en
persoonsgegevens opgeslagen worden in het digitale systeem om;
• De gegevens van de deelnemers en de ouders van de deelnemers leggen we
vast, zodat we gedurende het jaar makkelijk contact kunnen leggen op de manier

dat het de deelnemer en/of ouder het beste past en we informatie kunnen
toesturen.
•

De gegevens van de vrijwilliger leggen we vast
- om de ‘inzetbaarheid’ in kaart wordt gebracht en wordt opgeslagen t.b.v. de
matching.
- schriftelijk, per mail en telefonisch te kunnen benaderen t.b.v. begeleiding
en evaluatie.
- schriftelijk en/of per mail uitgenodigd te kunnen worden voor
bijeenkomsten.
- per mail periodiek geïnformeerd te worden.

We willen weten waar iemand woont en vastleggen dat iemand een goedkeurende
VOG heeft.
• De gegevens die wij van de deelnemers/ouders en de vrijwilligers, gebruiken we
alleen zelf en geven wij aan NIEMAND door.
• Klachten. Als u vragen heeft of als u het ergens niet mee eens bent of als u
problemen heeft met de registratie van gegevens door ons, naam dan aub
contact op met onze coördinator.
• Een officiële klacht over de registratie of het beheer van uw gegevens kunt u
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klachtmelden-bij-de-ap
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