Privacyverklaring Stichting Haagse Toren Vrienden – Zomerkampen
Stichting Haagse Toren Vrienden - Zomerkampen (SHTV Zomerkampen) registreert en
verwerkt persoonsgegevens van haar deelnemers en hun ouders. We willen de deelnemers van
het zomerkamp en hun ouders graag goed informeren over welke gegevens wij bewaren en
waar wij die gegevens voor gebruiken. Daarom hebben wij deze privacyverklaring opgezet.
Welke persoonsgegevens wij verwerken
SHTV Zomerkampen verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens van deelnemers met de
toestemming van ouders. De gegevens die wij verzamelen en verwerken, ontvangen wij via een
door de ouders van deelnemers ondertekend inschrijfformulier.
Tot deze gegevens behoren:
- NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- Geboortedatum
- E-mailadres en telefoonnummer van ouders
- Informatie waarmee door de leiding rekening dient te worden gehouden tijdens het
zomerkamp (medicijngebruik, bedplassen, allergieën, etc.)
- Naam en nummer ziektekostenverzekering
Deze gegevens worden verwerkt in Microsoft Excel door de hoofdleiding van het zomerkamp.
Ook wordt er een kopie in Google Drive gemaakt van de NAW-gegevens, geboortedatum,
geslacht, e-mailadres en het e-mailadres en telefoonnummers van ouders. Dit Drive bestand is
alleen toegankelijk voor leiding van het SHTV Zomerkamp. Er zullen hier GEEN bijzondere
persoonsgegevens worden opgeslagen.
Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- E-mailadres en NAW-gegevens ouders/deelnemers voor het verstrekken van praktische
informatie omtrent het zomerkamp.
- Telefoonnummer van ouders/verzorgers in geval van nood.
- Geslacht voor het indelen van de slaapindeling.
- Geboortedatum om rekening te houden met een eventuele verjaardag en om te bepalen wie
wel en niet meegaan op bepaalde activiteiten.
- NAW-gegevens, telefoonnummer, leeftijd voor het maken van een deelnemerslijst voor in de
informatiebrief zodat deelnemers kunnen zien met wie zij op kamp gaan en hen na het kamp
kunnen contacteren.
- Naam, leeftijd, geslacht voor het maken van een voorlopige deelnemerslijst welke verspreid
zal worden via de website en nieuwsbrief van Schaakcombinatie Haagse Toren Vogelwijk ter
promotie van het zomerkamp.
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Bijzondere persoonsgegevens
SHTV Zomerkampen verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens bij aanmelding voor
het zomerkamp:
- Informatie waarmee door de leiding rekening dient te worden gehouden tijdens het
zomerkamp (medicijngebruik, bedplassen, allergieën, etc.).
- Naam en nummer ziektekostenverzekering.
De hoofdleiding verzamelt en verwerkt deze bijzondere gegevens voor de volgende
doeleinden:
- Informatie waarmee door de leiding rekening dient te worden gehouden tijdens het
zomerkamp (medicijngebruik, bedplassen, allergieën, etc.): om rekening te houden met
dieetwensen, allergieën, gezondheidsklachten en bijzondere wensen van deelnemers tijdens
het zomerkamp. Deze gegevens zullen ook worden gedeeld met de leiding van het zomerkamp.
- Naam en nummer ziektekostenverzekering: om in geval van nood waarbij de ouders niet
bereikbaar zijn adequate medische zorg te kunnen garanderen.
Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Na elk zomerkamp zullen alle
bijzondere persoonsgegevens binnen 1 maand worden verwijderd. NAW-gegevens zullen
gedurende maximaal 3 jaar worden bewaard om deelnemers uit te nodigen voor volgende
edities van het zomerkamp, tenzij door ouders wordt gevraagd om deze te verwijderen.
Recht van inzage, wijziging en verwijdering
De ouders van elke deelnemer hebben het recht om de gegevens van hun kind in te zien, te
wijzigen of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht
van deze persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de
verwerking van persoonsgegevens kan worden gestuurd naar sietseluk@gmail.com met in de
titel ‘Persoonsgegevens SHTV zomerkamp’. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen 4
weken.
Gebruik van persoonsgegevens door derden
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij je daar zelf actief toestemming voor
geeft.
Afbeeldingsvoorwaarden
Tijdens activiteiten van SHTV Zomerkampen worden foto’s gemaakt waar deelnemers op
kunnen staan. Hieronder wordt beschreven hoe wij hiermee omgaan.
Website
Foto’s die worden gemaakt op het zomerkamp worden door de leiding van het zomerkamp geupload naar een afgeschermde server van een van de vrijwilligers van SHTV-Zomerkampen.
Deze foto’s zijn beschermd door middel van een wachtwoord welke alleen wordt verstrekt aan
deelnemers en ouders van het SHTV Zomerkamp en aan de leden en ouders van
Schaakcombinatie Haagse Toren Vogelwijk. De afbeeldingen van het zomerkamp zijn dus niet
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openbaar toegankelijk, maar alleen voor deelnemers van SHTV Zomerkampen, leden van
Schaakcombinatie Haagse Toren Vrienden en diens ouders. Foto’s worden gefilterd op
representativiteit voordat ze op de website worden geplaatst. Wanneer je bezwaar hebt tegen
het plaatsen van een foto op de website, kun je dat per e-mail aangeven bij de hoofdleiding
zoals vermeld in de uitnodigingsbrief.
(Sociale) media
Tijdens sommige spellen komt het van pas om sociale media te gebruiken. Denk bijvoorbeeld
aan fotospeurtochten met behulp van WhatsApp. Ook kunnen er door de leiding van het SHTV
Zomerkamp foto’s worden gemaakt met hun mobieltjes welke onderling worden gedeeld om ze
zo gemakkelijk op de website te kunnen plaatsen. Foto’s zullen uitsluitend worden gedeeld via
besloten WhatsAppgroepen tussen vrijwilligers van SHTV Zomerkampen.
Beveiliging
SHTV Zomerkampen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.
Wijzigingen
SHTV Zomerkampen behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de
privacyverklaring. Mocht deze zodanig worden aangepast dat het invloed heeft op onze
daadwerkelijke gegevensverwerking zullen wij je op de hoogte stellen via een e-mail en een
bericht in de nieuwsbrief.
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen:
SHTV Zomerkampen
Anjelierstraat 3
2565 SW Den Haag
sietseluk@gmail.com
06-51271701

Namens het bestuur van SHTV Zomerkampen,
De secretaris
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