Privacy verklaring
Stichting Kleine Zielen is zich bewust van de bescherming van de privacy van de
deelnemers, vrijwilligers, donateurs (vrienden), relaties en bezoekers van de website.
Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd.
Stichting Kleine Zielen houdt zich aan de gestelde eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dit betekent dat:
- Wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacy verklaring.
- De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Stichting Kleine Zielen passende technische en organisatorische maatregelen
heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Stichting Kleine Zielen geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen
tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn
verstrekt.
Als bestuur van Stichting Kleine Zielen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking
van jouw persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt
hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via het contactformulier op
onze website of via e-mail: st.kleinezielen@gmail.com.
1. Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Kleine Zielen?
Als je bij ons een activiteit en/of reis boekt, moeten wij persoonsgegevens van jou als
deelnemer verwerken vanwege administratieve doeleinden en uiteraard om uitvoering
te kunnen geven aan de door jouw aangemelde activiteit en/of reis, zoals bijvoorbeeld
het verzorgen van reserveringen bij accommodaties, luchtvaartmaatschappij, overige
locaties en organisaties waar wij mee samenwerken. Daarnaast moeten wij kunnen
communiceren over je geboekte activiteit en/of reis, je kunnen uitnodigen voor
kennismakingsbijeenkomsten dan wel voor andere informatieve bijeenkomsten. Ook in
het geval van een calamiteit is het noodzakelijk om over deze gegevens te beschikken.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kleine Zielen de volgende
persoonsgegevens vragen:
o Voornaam, tussenvoegsels, achternaam
o Straat, postcode, woonplaats, provincie, land
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Geboortedatum
o Polisnummer zorgverzekering, incl. naam maatschappij

o Paspoortgegevens (kopie of alleen nummer en datum/plaats uitgifte, afhankelijk
van geboekte reis). In sommige gevallen hebben wij jouw paspoortgegevens
nodig voor het boeken van vliegtickets en/of reserveren van accommodaties.
o Relevante bijzonderheden voor de activiteit/reis en eventuele speciale dieet
wensen en/of medicatie gebruik. Als deze gegevens door jou worden
aangeleverd, is dit uiteraard met jouw toestemming.
Je persoonsgegevens worden door Stichting Kleine Zielen opgeslagen ten behoeve van
de uitvoering van de activiteit en/of reis. Ze worden gebruikt om je te informeren over
de activiteit en/of reis waarvoor je bent aangemeld en toekomstige activiteiten en
reizen die wij organiseren, tenzij je ons laat weten dat je dat niet wilt.
2. Verwerkt Stichting Kleine Zielen bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens?
Bij het organiseren van activiteiten en reizen is het voor ons van belang om te vragen
naar bijzondere omstandigheden die spelen en waar wij rekening mee moeten houden.
Denk aan het gebruik van medicatie, fysieke klachten (waaronder blessures) maar ook
psychische bijzonderheden (ADHD, ADD, vormen van autisme, heimwee, etc.).
Wij kunnen niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 jaar is. Wij
raden ouders/voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van uw
kind, om zo te voorkomen dat er gegevens over uw kind verwerkt worden zonder
ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
gegevens hebben verwerkt van een minderjarige neem dan contact met ons op. Dan
zullen wij zorg dragen voor het verwijderen van deze informatie.
3. Wat zijn de doeleinden van de gegevensverwerking?
Stichting Kleine Zielen verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers, vrijwilligers,
donateurs en relaties voor de uitvoering van haar missie:
“Tieners en jongeren inzicht geven in hun eigen kracht, kennis en kunde. Dit alles in een
veilige omgeving, zodat zij zich in een continue veranderende samenleving, kwetsbaar
kunnen en durven op te stellen. Met als doel inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten.”
Daarnaast verzamelen wij deze gegevens om onze administratie te kunnen beheren
volgens financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen. Wij hanteren dan ook een
bewaartermijn van zeven jaar, waarbij wij alleen de strikt noodzakelijke gegevens
bewaren om de gestelde missie te realiseren.
4. Beeldrecht
Tijdens de activiteiten en reizen van Stichting Kleine Zielen worden regelmatig foto’s
genomen van personen en sfeerbeelden waarop deelnemers, vrijwilligers en andere
betrokken staan afgebeeld. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website,
Social Media kanalen en andere communicatie uitingen van Stichting Kleine Zielen.
Indien je hier bezwaar tegen hebt dan kun je dit kenbaar maken op het
aanmeldformulier, dan wel via ons contactformulier.

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene sfeerbeelden waarop
deelnemers, vrijwilligers of andere betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is
afgebeeld. Portretten van vrijwilligers kunnen worden opgenomen op de website en
Social Media ten behoeve van persoonsherkenning.
5. Vrienden van Stichting Kleine Zielen
Als vriend van Stichting Kleine Zielen kun je ons financieel steunen, waarbij wij
persoonsgegevens in de vorm van contactgegevens en betaalgegevens registreren.
Daarnaast bieden wij aan bedrijven de mogelijkheid om een logo te laten plaatsen op
onze website en vermelding van de naam in nieuwsberichten en/of andere media items.
Hiervoor zullen wij altijd schriftelijke toestemming vragen. Je kunt ten alle tijden deze
toestemming intrekken door ons dit via e-mail mede te delen.
6. Communicatie (contactformulier, nieuwsbrief, e-mail)
Via onze website kun je via het contactformulier jouw vragen stellen. Hiervoor
gebruiken wij jouw naam en e-mailadres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming.
Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze
reactie.
Tevens kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je interessante nieuwtjes,
informatie over onze activiteiten en andere zaken. Je kunt jezelf hierover op elk gewenst
moment afmelden. Jouw e-mailadres wordt bij inschrijving van activiteiten en reizen
automatisch toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefontvangers. Deze gegevens worden
bewaard totdat je jezelf hebt afgemeld.
7. Cookies
Stichting Kleine Zielen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
8. Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kun je
altijd contact met ons opnemen. Wij lichten je graag toe welke persoonsgegevens we van
je hebben en wat we daarmee doen. Je kunt ons verzoeken om onjuiste gegevens te
corrigeren, gegevens te verwijderen, dan wel jouw toestemming in te trekken.
Heb je toch nog vragen?
Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens of via het contactformulier
op de website.
Stichting Kleine Zielen, gevestigd te Culemborg
E-mail adres: St.kleinezielen@gmail.com

