
Kindervakantiewerk Baarlo 
 
 

 
 

Privacyverklaring Kindervakantiewerk Baarlo 
 
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren). In 
deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij gaan 
zorgvuldig om met persoonsgegevens en nemen daarbij de wet- en regelgeving in acht. 

 
Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u 
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@kvw-baarlo.nl 
 
Waarom we gegevens nodig hebben  
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

- Het goed laten verlopen van alle activiteiten waarbij we de veiligheid kunnen waarborgen.  
- Verzenden van informatie over onze activiteiten en eventuele wijzigingen. 
- Contact op te kunnen nemen wanneer dit nodig is. 
- Het aanvragen van subsidies. 

 
Grondslag 
We vragen om gegevens die we nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast 
vragen we toestemming voor het gebruik van de gegevens. Sommige informatie maakt het voor ons 
makkelijker of helpt ons om een veilige omgeving te maken voor alle deelnemers en vrijwilligers, 
denk bijvoorbeeld aan bijzonderheden.  
 
Hoe lang we gegevens bewaren  
We bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. We bewaren de gegevens maximaal 1 jaar. 
 
Delen met anderen  
We delen uw gegevens niet met derden. Ze blijven binnen het bestuur en haar commissies 
beschikbaar. We zullen namenlijsten maken voor de vrijwilligers, zodat ze weten welke kinderen er in 
hun groep zitten. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
kindervakantiewerkbaarlo@gmail.com. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek reageren. Mochten we er niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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