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KVW EN DE AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Dit is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Hierdoor is de bescherming van
persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld. Deze wet heeft als doel
de privacy van burgers beter te beschermen.
Uiteraard gaan wij altijd zorgvuldig om met gegevens die aan ons worden toevertrouwd. Toch
geeft de AVG aanleiding om ons privacybeleid onder de loep te nemen en waar nodig aan te
scherpen. Vandaar dat we middels dit document alle belanghebbenden willen informeren over de
manier waarop wij met persoonsgegevens en privacy omgaan.
Wij hebben transparantie hoog in het vaandel staan. In dit document specificeren wij welke
(bijzondere) persoonsgegevens wij vragen bij een aanmelding. Ook lichten we kort toe waarom
we deze gegevens willen hebben en hoe wij deze gegevens verwerken.
AANVRAAG (BIJZONDERE) PERSOONSGEGEVENS PER DOELGROEP
Alle gevraagde (bijzondere) persoonsgegevens hebben tot doel om ons programma zo goed
mogelijk te kunnen realiseren. Tevens vragen wij aanvullende informatie waar wij dat nodig
achten, om een zo aangenaam en veilig mogelijk klimaat voor onze deelnemers en vrijwilligers te
creëren. Hieronder specificeren wij per doelgroep de (bijzondere) persoonsgegevens die wij
opvragen.
Kinderen
Middels een digitaal inschrijfformulier geven kinderen zich op voor KVW. Dit is alleen toegankelijk
voor mensen binnen de vereniging en met een beveiligingscode.
Wij vragen op het inschrijfformulier naar algemene gegevens, zoals naam en achternaam.
Daarnaast vragen wij naar specifieke gegevens, zoals de basisschoolgroep, leerkracht en huisarts.
Ook vragen wij naar bijzonderheden, zoals informatie over medicijngebruik, ziektes, diëten of
stoornissen (zoals ADHD of autismespectrumstoornissen). Dit gebruiken wij voor de
groepsindeling, zodat we kinderen met een hulpvraag bij ervaren leiding in kunnen delen.
De secretaris slaat deze gegevens voor het specifieke KVW-jaar op en deze worden tijdens de
KVW-week beheerd door de secretaris. Zij geeft dit door aan de groepsleiding van uw zoon of
dochter.

Contactgegevens worden alleen verstrekt wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld om contact
met ouders op te nemen. Na afloop van de KVW-week worden de gegevens (ook op de pc)
verwijderd.
Ouders
Wij vragen op het inschrijfformulier om een telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar
bent tijdens de KVW-week, zodat we, indien nodig, contact met u op kunnen nemen. Deze
gegevens slaan wij tijdens de week op.
Groepsleiding
We vragen onze leiding om contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), zodat we ze
kunnen informeren over KVW-gerelateerde activiteiten en ze uit kunnen nodigen om voor de
volgende KVW-week weer vrijwilliger te worden. Daarbij vinden wij het van belang dat
groepsleiding bereikbaar is tijdens de KVW week. Tevens vragen we om een geboortedatum,
aangezien leeftijd een belangrijke rol kan spelen bij het maken van de groepsindeling.
Motorrijders
Voor onze motortocht vragen wij bij de inschrijving om een e-mailadres. Dit e-mailadres wordt
gebruikt om de motorrijders te kunnen informeren over de motortocht. Ook gebruiken wij dit
adres om ze te bedanken en uit te nodigen voor de motortocht van het volgende jaar.
Verkeersregelaars
Voor een veilig verloop van onze motortocht schakelen wij verkeersregelaars in. Wij vragen om
een e-mailadres, zodat wij verkeersregelaars de inloggegevens voor de jaarlijkse online
verkeersregelaarscursus toe kunnen zenden. Zij schrijven zich daarna in via
www.verkeersregelaarsexamen.nl.
Sponsoren
Wij vragen sponsoren om een e-mailadres, zodat wij kwitanties, facturen, e.d. kunnen toezenden.
Tevens gebruiken wij deze adresgegevens voor het versturen van een bedankje.
FOTO’S EN BEELDMATERIAAL
Tijdens de KVW-week worden foto’s gemaakt, voor online publicatie. Deze worden bewaard in
ons archief voor toekomstige jubileumactiviteiten. Betrokkenheid bij Kindervakantiewerk
Swalmen (als deelnemer of vrijwilliger) zorgt er onherroepelijk voor dat de kans aanwezig is dat
een persoon op foto wordt vastgelegd.
Gezien de beperkte middelen die wij als vrijwilligersorganisatie hebben, is het voor ons niet
mogelijk om al het beeldmateriaal te gaan filteren op herkenbaarheid van individuele deelnemers.
Wanneer u er nadrukkelijk bezwaar tegen heeft dat uw zoon of dochter op beeld wordt
vastgelegd, verzoeken wij u dit schriftelijk te melden bij de secretaris.

MELDING VAN DATA-ISSUES EN DATA-LEKKEN
De aangewezen personen aan wie een datacalamiteit
gemeld kan worden zijn:



Voorzitter: Steffie Verbeek (voorzitter@kvwswalmen.nl of 06 - 41 32 70 41)
Secretaris: Leonie Janssen (secretaris@kvwswalmen.nl of 06 - 30 45 14 44)

In het geval van datalekken worden deelnemers / ouders waar mogelijk persoonlijk
geïnformeerd. Tevens verspreiden wij algemene informatie via digitale kanalen, zoals onze
website (www.kvwswalmen.nl) en Facebook-pagina (www.facebook.com/kvwswalmen).
Voor andere vragen of aan-/opmerkingen kunt u contact opnemen met de leden van het Dagelijks
Bestuur voor de volgende zaken:




Voorzitter: hulps / vrijwilligers en algemene informatie
Secretaris: aanmeldingen / leiding / kinderen
Penningmeester: betalingen / financiën

MEER INFORMATIE ?
Zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

