Beleidsplan AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Stichting Don Bosco Spaarndam
Binnen de vereniging hebben we te maken met het opslaan van persoons-, en gevoelige gegevens.
Deze gegevens worden bewaard om een goede organisatie te kunnen waarborgen. We
onderscheiden hierin het opslaan van gegevens van leden c.q. ouder(s)/verzorger(s) en het opslaan
van gegevens van vrijwilligers c.q. ouder(s)/verzorger(s).
Persoons-, en gevoelige gegevensopslag leden c.q. ouder(s)/verzorger(s)
Om een goede begeleiding van de leden te waarborgen is het verzamelen en opslaan van gegevens
noodzakelijk. Aangezien (nagenoeg) alle leden minderjarig zijn is ook het verzamelen en opslaan van
gegevens van ouder(s)/verzorger(s) noodzakelijk.
Tijdens het lidmaatschap is het verwerken en opslaan van gegevens voor verschillende activiteiten
noodzakelijk. Bijvoorbeeld inschrijfformulier, presentielijsten, kampformulier en
zwemfestijnformulier.
Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier verschaft ons informatie om een juiste begeleiding tijdens de wekelijkse
clubavonden te waarborgen. Deze informatie wordt dan ook bewaard zolang het lidmaatschap
voortduurt. Na beëindiging van het lidmaatschap zullen alleen naam, e-mailadressen en
telefoonnummers, voor zover bij ons bekend, van lid en ouder(s)/verzorger(s) bewaard worden, met
als doel oud-leden te kunnen benaderen voor jubileum-, en vrijwilligersactiviteiten. Overige
gegevens worden binnen een jaar na opzegging vernietigd.
Tijdens het lidmaatschap hebben de bestuursleden en systeembeheerder van de stichting volledige
inzage in de gegevens. Overige vrijwilligers ontvangen de gegevens die tijdens een bepaald seizoen
voor hen van toepassing zijn.
Presentielijsten
Tijdens de clubavonden kunnen presentielijsten bijgehouden worden. Hierop staat slechts de
voornaam (eventueel aangevuld met de voorletter van de achternaam) en geboortedatum vermeld.
Presentielijsten worden aan het eind van een clubseizoen vernietigd.
Overige formulieren
Overige formulieren (zoals kampformulier, zwemfestijnformulier) worden gebruikt voor
afzonderlijke activiteiten. Om een juiste organisatie van deze activiteiten te waarborgen hebben de
bestuursleden en systeembeheerder van de stichting volledige inzage in de gegevens. Overige
vrijwilligers ontvangen de gegevens die tijdens een bepaalde activiteit voor hen van toepassing zijn.
Na een bepaalde activiteit worden de gegevens binnen een jaar vernietigd.
Persoons-, en gevoelige gegevensopslag vrijwilligers c.q. ouder(s)/verzorger(s)
Om een goede begeleiding van de leden en vrijwilligers te waarborgen is het verzamelen en opslaan
van gegevens noodzakelijk. Aangezien een aantal vrijwilligers minderjarig (onder 16 jaar) zijn is ook
het verzamelen en opslaan van gegevens van ouder(s)/verzorger(s) noodzakelijk. Wij volgen hierin
één lijn en vragen alle vrijwilligers, om verwarring te voorkomen, dezelfde informatie
Tijdens de vrijwilligersactiviteiten is het verwerken en opslaan van gegevens voor verschillende
activiteiten noodzakelijk. Bijvoorbeeld inschrijfformulier, presentielijsten en kampformulier.
Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier verschaft ons informatie om een juiste begeleiding van leden door vrijwilligers
te waarborgen. Deze informatie wordt dan ook bewaard zolang de vrijwilligersactiviteiten

voortduren en aangevuld met tussentijds aanvullende gegevens. Na beëindiging van de
vrijwilligersactiviteiten zullen alleen naam, e-mailadressen en telefoonnummers, voor zover bij ons
bekend, van vrijwilligers en ouder(s)/verzorger(s) bewaard worden, met als doel oud-vrijwilligers te
kunnen benaderen voor jubileum-, en vrijwilligersactiviteiten. Overige gegevens worden binnen een
jaar na beëindiging vernietigd.
Tijdens de periode van vrijwilligersactiviteiten hebben de bestuursleden en systeembeheerder van
de stichting volledige inzage in de gegevens. Overige vrijwilligers ontvangen de gegevens die tijdens
een bepaalde activiteit voor hen van toepassing zijn.
Presentielijsten
Tijdens de clubavonden kunnen presentielijsten bijgehouden worden. Hierop staat slechts de
voornaam (eventueel aangevuld met de voorletter van de achternaam) en geboortedatum vermeld.
Presentielijsten worden aan het eind van een clubseizoen vernietigd.
Overige formulieren
Overige formulieren (zoals kampformulier) worden gebruikt voor afzonderlijke activiteiten. Om een
juiste organisatie van deze activiteiten te waarborgen hebben de bestuursleden en
systeembeheerder van de stichting volledige inzage in de gegevens. Overige vrijwilligers ontvangen
de gegevens die tijdens een bepaalde activiteit voor hen van toepassing zijn.
Na een bepaalde activiteit worden de gegevens binnen een jaar vernietigd.
Website
Naam, e-mailadres, telefoonnummer van vrijwilligers kunnen op de website vermeld worden.
Hierdoor wordt een juiste communicatie tussen stichting en buitenstaanders gewaarborgd.
Jong Nederland
De stichting is aangesloten bij Jong Nederland. Het bestuur is verplicht om jaarlijks persoonlijke
gegevens van vrijwilligers te verstrekken aan Jong Nederland.
Financiële administratie
Binnen de financiële administratie worden persoonlijke gegevens opgeslagen en bewaard om een
juiste financiële verslaglegging te waarborgen.
Opslag gegevens
De opslag van gegevens vindt plaats door gebruik te maken van een private cloud. Deze gegevens
zijn alleen inzichtelijk voor bestuursleden en systeembeheerder.
De overige vrijwilligers ontvangen alleen de gegevens die op dat moment voor hen van toepassing
zijn.
Sociale media
Wij maken gebruik van sociale media en andere communicatiemiddelen om berichten te
plaatsen/informatie te verstrekken en plaatsen daar ook foto-, en beeldmateriaal bij.
Inzien beleid/verwijderen gegevens
Indien een (oud)lid, (oud)vrijwilliger en ouder(s)/verzorger(s) dit wenst kunnen zij inzicht vragen in
de gegevens die betrekking hebben op de aanvrager.
Op verzoek van een (oud)lid, (oud)vrijwilliger en ouder(s)/verzorger(s) zal de stichting alle gegevens
van de aanvrager verwijderen. Voor leden en vrijwilligers heeft dit tot gevolg dat het
lidmaatschap/de vrijwilligersactiviteiten beëindigd zullen worden.

