Wij, als Hervormd Gereformeerd Jeugd Verband (HGJV), hechten veel waarde aan de
privacy van personen en het beschermen van de gegevens van personen en leden van
onze verenigingen. In deze policy willen we u graag helder en duidelijk uitleggen hoe wij
omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken. Aangezien wij het als onze Bijbelse
plicht zien om onze overheid te gehoorzamen zullen wij de privacy van u en uw kind
waarborgen en daarom zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens (van zowel u als van
uw kind) die wij verwerken. Wij houden ons in alle gevallen aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Om dit te kunnen doen zullen wij:
•

•
•
•
•
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Wij zullen u
hierop wijzen en deze respecteren.

Wij zijn als HGJV verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na
het doorlezen van dit document nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via de
privacy-officer van het HGJV: privacy.officer@hgjvkatwijk.nl.
Reden verwerking persoonsgegevens
Het HGJV verwerkt uw persoonsgegevens omwille van de volgende doelen:
• Contact opnemen wanneer er zich calamiteiten voordoen op de vereniging waar uw
kind lid van is
• Informeren van activiteiten van het HGJV waarbij uw kind betrokken is of betrokken
kan worden (denk aan uitgaansdagje, Startdag etc).
• Registreren van deelname aan een vereniging.
Om bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren vragen wij u om ons de volgende
gegevens van u of uw kind te verstrekken:
•
•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Woonadres
Emailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum

Verstrekking aan derden
De gegevens die u verstrekt kunnen doorgegeven worden aan derde partijen indien het
nodig is om de doeleinden te kunnen uitvoeren die hierboven beschreven zijn.
Op dit moment maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Registreren van deelname aan een vereniging
Wanneer wij gegevens doorgeven aan derden doen wij dit alleen als we een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten met deze derden. Hierin worden afspraken
gemaakt waarmee de veiligheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. In andere
gevallen zullen wij de gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Denk hierbij aan het opvragen van gegevens door de politie. In een dergelijk
geval zijn wij verplicht mee te werken.
Aan partijen die niet in de EU gevestigd zijn zullen wij nooit gegevens verstrekken.
Minderjarigen
De gegevens van minderjarigen (personen onder de 16 jaar) zullen wij alleen verwerken als
wij daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebben gekregen van de ouder,
verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
De gegevens van minderjarige personen zullen na het einde van het verenigingsseizoen
worden vernietigd, of wanneer hier door u om gevraagd wordt.

