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Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Wegwijzerkampen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens omtrent niveau school (schoolklas en onderwijstype)
• Uw opmerkingen
• Naam van de ouder/verzorger
• Verblijfplaats en contactgegevens van ouders/verzorger tijdens de
kampdeelname kind
• Zwemdiploma
• Op- en uitstapplaats wanneer uw kind met de bus meegaat
• Groepsvoorkeur
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Stichting Wegwijzerkampen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
• Godsdienst of levensovertuiging
• Gezondheid
• Betalingsgegevens
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via privacy@wegwijzerkampen.nl, dan zullen wij
deze informatie verwijderen.
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Waarom we gegevens nodig hebben
Stichting Wegwijzerkampen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende
doelen:
- Goede informatie omtrent uw kind ten aanzien van deelname aan een
kampweek
- Contactgegevens van u als ouder/verzorger wanneer contact
nodig/wenselijk is
- Betalingsgegevens ten aanzien van de betaling voor deelname aan een
kampweek
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, en andere
communicaties

Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting Wegwijzerkampen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld.
We spreken in onderstaande overzicht over seizoenen. Dat doen we om het niet
te verwarren met kalenderjaren, omdat onze kampseizoenen beginnen op 1
november en eindigen op 31 oktober. Dit bestrijkt twee kalenderjaren.
Onze bewaartermijn(en) zijn:
- Alle bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden één seizoen
bewaard
- Data in onderstaande opsomming wordt vijf seizoenen bewaard;
o Geboortedatum
o Telefoonnummer
o E-mailadres
- Data in onderstaande opsomming wordt niet langer dan 8 seizoenen
bewaard om reden van fiscale verantwoording;
o Voor- en achternaam
o Adresgegevens
o Kampkeuze
o Betalingsgegevens
▪ hieronder verstaan we kampprijs, en betalingsmoment(en)
▪ uw IBAN-nummer en tenaamstelling behandelen we als
bijzondere persoonsgegevens
o Naam van ouder/verzorger die vermeld staat bij de inschrijving
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Waarom we gegevens bewaren
De meeste gegevens worden alleen gedurende het seizoen van aanmelding
gebruikt. Daarom worden na afronding van dat seizoen de meeste gegevens
verwijderd.
Gegevens die we vijf seizoen bewaren, hebben als bewaarredenen;
- Gegevens kunnen worden gebruikt om direct contact op te kunnen nemen
om te vragen of er interesse is om mee te gaan als medewerker,
- één seizoen volgend op seizoen van deelname te benaderen of er interesse
is mee te gaan in het huidige seizoen en
- om te kunnen matchen met eerdere kampdeelnames, zo is het voor ons
eenvoudiger om bijzonderheden te kunnen overdragen
- Ten slotte blijven ook zwarte lijst vermeldingen vijf seizoenen bestaan
Gegevens die we acht seizoenen bewaren, hebben als enige reden dat de
Belastingdienst ons wettelijk verplicht onze administratie zeven jaar
(kalenderjaren, zie vorige hoofdstuk) te bewaren.
Wanneer u deze gegevens (eerder) wilt laten verwijderen kunt u contact
opnemen met privacy@wegwijzerkampen.nl.

Delen met anderen
Stichting Wegwijzerkampen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Wegwijzerkampen blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Stichting Wegwijzerkampen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
privacy@wegwijzerkampen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek
mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw
privacy. Stichting Wegwijzerkampen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.

Foto’s
Tijdens onze kampweken worden door verschillende medewerkers (en zo
mogelijk ook door deelnemers) foto’s gemaakt. Dit kan zowel op verzoek van de
stichting Wegwijzerkampen gebeuren (bijvoorbeeld voor gebruik bij mailingen,
op de website of in ander promotiemateriaal) als voor eigen gebruik door
medewerkers en/of deelnemers. Hierover willen we graag het volgende met u
afspreken;
- Wanneer u akkoord gaat met ons privacy statement (dat is nodig als u
zich inschrijft voor een kampweek) geeft u daarmee ook toestemming dat
door de stichting Wegwijzerkampen foto’s gemaakt en gebruikt kunnen
worden. Wanneer u niet wilt dat foto’s gemaakt en/of gepubliceerd
worden, vermeld dit dan gaarne in de opmerkingen bij de inschrijvingen of
stuur een e-mail naar privacy@wegwijzerkampen.nl.
- Wanneer u als medewerker/ouder/deelnemer foto’s maakt of uw kind
maakt foto’s tijdens een kampweek, gelden de volgende regels, zowel op
onze eigen terreinen als wanneer we met onze deelnemers op openbaar
terrein zijn;
o Gefotografeerde personen behouden altijd hun rechten, dat wil
zeggen, mogen op ieder moment zelf aangeven wel of niet op de
foto te willen, mogen ook aangeven dit wel of niet gepubliceerd te
willen hebben. Dat respecteren we.
o Foto’s die theoretisch negatieve gevolgen voor de gefotografeerde
personen zou kunnen hebben, maken we gewoon niet.
- Onze medewerkers zijn zich bewust van de privacy van zichzelf en van de
toevertrouwde kinderen en zien toe op naleving daarvan.
- Ook voor foto’s gelden uiteraard de rechten van inzage, correctie of
verwijdering. Zie bovenstaande hoofdstuk voor de concrete uitwerking
daarvan.

Beveiliging
Stichting Wegwijzerkampen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
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indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@wegwijzerkampen.nl.
Stichting Wegwijzerkampen heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Alle medewerkers van de stichting Wegwijzerkampen die vanwege hun
functie toegang hebben tot (een deel van) de data zien nooit meer
gegevens dan voor hun functioneren nodig is.
- Alle betrokken medewerkers van de stichting Wegwijzerkampen gaan
akkoord met een geheimhoudingsverklaring.
- Toegang tot de diverse persoonsgegevens is beveiligd middels 2FA.
- De stichting Wegwijzerkampen heeft aangaande bijzondere
persoonsgegevens een no-print/no-copy policy. Deze gegevens worden
alleen in ons systeem bekeken en niet geprint, gekopieerd, opgeslagen of
verder verspreid.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde en
versleutelde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en
het hangslotje in de adresbalk.
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