Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, heeft als doel het beschermen van
persoonsgegevens. Het verplicht organisaties om de (bijzondere) persoonsgegevens waarover zij
beschikken te beschermen. Beschermen betekent in deze zin dat niet iedereen zomaar over deze
gegevens kan beschikken. Als Stichting De Herikon willen we met onderstaande privacyverklaring te
kennen geven dat we uiterst serieus met de door u verstrekte gegevens omgaan.

Deze verklaring is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze
gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt wijzigen, beheren en verwijderen.

Versie v1.0, dd. 24 mei 2018

Datum van inwerkingtreding 25 mei 2018

Toelichting
Stichting De Herikon, gevestigd te Putten - zie voor contactgegevens rechtsboven aan eerste blad wil met deze verklaring inzicht geven in de persoonsgegevens die we verzamelen, met welk doel we
dat doen, hoe lang wij deze gegevens bewaren en hoe we er alles aan doen om uw gegevens te
beschermen.
Het gaat hier om alle vormen van direct en indirect herleidbare persoonsgegevens.
Websites waarop gegevens verzameld worden zijn www.deherikon.nl en
www.voetstappenvangeloof.nl

Wat verzamelen we en met welk doel?
Wij ontvangen uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens komen via onze websites binnen via de aanmeldomgeving voor kampen dan wel via
een contactformulier. Daarnaast worden soms gegevens die telefonisch verstrekt worden verwerkt
in de systemen.
Wij verzamelen de volgende gegevens :


Basisgegevens: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Doel: t.b.v. verzending nieuwsbrieven en algemene informatie, uitnodigingen en
bereikbaarheid in geval van calamiteiten, bijvoorbeeld tijdens de kampen.



Verder verzamelen wij nog: Geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer
Doel: t.b.v. indeling van groepen in de kampen en voor facturatie.



Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: Gezondheid
Het betreft hier verzekeraar en verzekeringsnummer; aandachtspunten medisch bijv.
medicatie/zorgindicatie en aandachtspunten dieet op medische gronden
Doel: t.b.v. goede zorg gedurende verblijf op ons terrein.

IP-adressen/cookies
Als u onze websites bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van
uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om uw IP-adres,
browsertype en de instellingen ervan, het besturingssysteem, versienummers en tijden. Deze
gegevens stellen ons in staat om:





te registreren welke pagina’s u bezoekt binnen onze website;
de functionaliteit en de inhoud van de website te kunnen verbeteren;
bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen bezoekers zich interesseren;
eventuele fouten in de website snel te ontdekken en te herstellen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Stichting De Herikon verstrekt voor haar werkzaamheden geen gegevens aan derden m.u.v. de
verkoopgegevens die u verstrekt via de website www.voetstappenvangeloof.nl.
Doel: De Herikon heeft de verkoop hiervan uitbesteed aan een derde partij welke deze gegevens
alleen gebruikt voor levering en facturatie.
Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt qua rechten en plichten omtrent deze gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting De Herikon neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Stichting De Herikon) tussen zit.

Beveiliging, geheimhouding en bewaartermijn
De door u aan ons verstrekte gegevens gebruiken we uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze
verkregen zijn. Hierbij houden wij ons aan alle wettelijke eisen die de AVG ons stelt.
Uw persoonsgegevens kunnen door daartoe gemachtigde medewerkers van Stichting De Herikon
ingezien worden. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan
Stichting De Herikon verstrekte gegevens.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Zowel bij ons als ook bij onze provider zijn alle maatregelen genomen om te voldoen aan de
wettelijke eisen om uw gegevens te beveiligen tegen inbreuk van buitenaf.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan alstublieft contact met ons op.
Als u gebruikmaakt van de digitale aanmeldomgeving voor de kampen dan heeft u daarvoor een
persoonlijk wachtwoord om in te loggen, welke voldoet aan de minimale wachtwoordcriteria.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie. Wij hanteren een maximale termijn van twee jaar na opzegging, waarna de gegevens
vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zullen wij ons
aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Uw rechten




Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt
worden en met welk doel;
Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een
ander daardoor niet wordt geschaad;
Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
(recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw
gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens



voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een
wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
Recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens
te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail aan ons melden via
info@deherikon.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan
zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen
één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van ons.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact
met ons opnemen en proberen wij er samen met u uit te komen.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website www.deherikon.nl.

