Beste vrijwilliger,
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De
invoering van de AVG brengt veel verplichtingen mee voor organisaties die persoonsgegevens
verwerken, dus ook voor de Klup. Middels deze brief informeren wij u/jou graag over de verwerking
van persoonsgegevens van vrijwilligers van de Klup.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u/jou naar de Privacy Policy van de Klup die gepubliceerd
is op de website van de Klup (www.deklupapeldoorn.nl). Op aanvraag is de Privacy Policy ook geprint
verkrijgbaar.
Welke gegevens worden vastgelegd en waarom?
De Klup legt NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadressen en geboortedata van vrijwilligers vast.
Dit is noodzakelijk voor het bepalen van de identiteit, overleg en afstemming rondom het
vrijwilligerswerk en informatievoorziening middels de nieuwsbrief, papieren en digitale post.
De geboortedatum wordt vastgelegd voor leeftijdsrapportage.
Er wordt vast gelegd bij welke activiteit(en) de vrijwilliger betrokken is.
Iedere vrijwilliger is verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Deze verklaring
is een belangrijk onderdeel van het preventiebeleid van de Klup en is wettelijk verplicht voor alle
vrijwilligers die werken met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.
Het IBAN-nummer wordt vastgelegd voor de betaling van declaraties.
Er wordt gevraagd of vrijwilligers in het bezit zijn van een rijbewijs/auto voor eventuele
vervoersvragen.
Wie heeft toegang tot de gegevens?
Enkel de medewerkers van de Klup hebben toegang tot alle vastgelegde persoonsgegevens van de
vrijwilligers. Deelnemers en mede-vrijwilligers krijgen geen toegang tot deze gegevens, tenzij hier
uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de vrijwilliger.
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NAW-gegevens en het IBAN-nummer worden uitgewisseld met accountantskantoor Boon voor zover
dat noodzakelijk is voor het uitbetalen van declaraties. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten
met accountantskantoor Boon, waardoor de vertrouwelijkheid gewaarborgd is.

Gebruik en publicatie van foto’s en/of video’s
De Klup laat graag aan de buitenwereld zien wat er gebeurt op de Klup. Dit doen wij onder andere
middels foto’s en video’s op de website en sociale media. Ook wordt beeldmateriaal gebruikt voor
drukwerk ten behoeve van promotie van de Klup. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met foto’s en
video’s en plaatsen wij geen beeldmateriaal waardoor deelnemers of vrijwilligers schade kunnen
ondervinden. Toch vinden wij het belangrijk om toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s
en video’s waarop deelnemers of vrijwilligers herkenbaar in beeld zijn.
Deze toestemming geldt alleen voor foto’s of video’s die door ons, of in onze opdracht, worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere bezoekers of vrijwilligers van de Klup foto’s of video’s
maken. De Klup kan dit niet voorkomen, maar wij roepen alle bezoekers en vrijwilligers op om
terughoudend te zijn met het publiceren van foto’s en video’s op internet.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
1) U heeft recht op inzage en correctie: U kunt opvragen welke gegevens er van u bekend zijn,
waar deze voor worden gebruikt en door wie. U kunt u een verzoek indienen om uw
gegevens te laten corrigeren, mochten gegevens onjuist geregistreerd staan of in de
tussentijd gewijzigd zijn.
2) U heeft recht op verwijdering van uw gegevens: De Klup heeft bewaartermijnen vastgelegd
voor het bewaren van uw persoonsgegevens. Na uitschrijving bij de Klup bewaren wij uw
persoonsgegevens 3 jaar, tenzij u een verzoek doet om verwijdering van uw gegevens, dan
zullen wij deze per direct verwijderen.
Deze bewaartermijn geldt niet voor foto’s. Wel kunt u een verzoek doen om foto’s te
verwijderen waarop u herkenbaar in beeld bent.
3) U heeft het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te
ontvangen, zodat u deze vervolgens kan overdragen aan een andere organisatie.
Wij hopen u/jou middels deze brief voldoende te hebben voorzien van informatie rondom de
verwerking van gegevens van deelnemers op de Klup. Voor meer informatie verwijzen wij u graag
naar de Privacy Policy van de Klup.
Contactpersoon rondom verwerking van persoonsgegevens is Wilma Hartman, directeur van de Klup.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact met haar opnemen door te bellen naar
telefoonnummer 055-5218613 of door te mailen naar w.hartman@deklupapeldoorn.nl

Met vriendelijke groeten,
Wilma Hartman
Directeur
De Klup Apeldoorn

Mariastraat 52
7311 HM Apeldoorn
055-5218613

Toestemmingsformulier vrijwilligers de Klup Apeldoorn
voor gegevensverwerking en publicatie van foto’s en video’s
Hierbij geef ik De Klup Apeldoorn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals
die beschreven staan in de informatiebrief omtrent de verwerking van persoonsgegevens van
vrijwilligers van de Klup, namelijk:
- Identiteits- en contactgegevens (NAW, telefoonnummers, emailadressen, geboortedata)
- Financiële gegevens (IBAN-nummer)
- Gegevens m.b.t. de activiteit(en) waarbij de vrijwilliger betrokken is
- Verklaring Omtrent Gedrag
Ik geef toestemming voor het delen van mijn persoonsgegevens en IBAN-nummer met
accountantskantoor Boon, als dit noodzakelijk is voor de uitbetaling van declaraties.
Ik geef wel / geen toestemming voor intern gebruik of publicatie van foto’s of video’s.
Ik geef wel / geen toestemming voor extern gebruik of publicatie van foto’s of video’s
Bijvoorbeeld op sociale media, op de website of in drukwerk.

Naam:

……………………………………………………………………………………………….

Datum:

……………………………………………………………………………………………….

Handtekening:

……………………………………………………………………………………………….

