De Privacy van uw persoonsgegevens
Voshaar Outdoor & Education / De Voshaar Buitensport heeft leden, cursisten, mbo deelnemers en
deelnemers aan kortdurende activiteiten.
Van deze personen worden persoonsgegevens gevraagd, vastgelegd en beheerd. Deze gegevens
vallen per 25 mei 2018 onder de ‘Europese Privacy Verordening EU 2016-679’.

Wie legt de gegevens vast
De eigenaren van de Voshaar, Raoul Kluivers en Margot Visser zijn verantwoordelijk voor de
vastlegging van de persoonsgegevens en de administratie. De Voshaar werkt met papieren
inschrijfformulieren, boekingsformulieren en validiteitverklaringen. Deze worden gemaild,
persoonlijk afgegeven of gepost naar de Voshaar, uitgeprint (indien per e-mail verstuurd)en voor
minimaal 3 jaar opgeslagen. Een digitale versie (indien aanwezig) van het inschrijfformulieren wordt
opgeslagen op de computers van Margot en Raoul en opgeslagen op een externe harde schijf.

Wie beschikken over de bestanden en wat wordt er mee gedaan
Leden van de verschillende sportgroepen. Dit zijn volwassenen en jeugdleden.
De trainers en eigenaren van de Voshaar beschikken over de gegevens. De gegevens worden gebruikt
voor directe communicatie, contributies en verzekeringen.
mbo deelnemers
De docenten van de mbo opleiding, het bevoegd gezag en de examencommissie beschikken over de
gegevens. De gegevens worden gebruikt voor directe communicatie en verzekeringen.
Gegevens worden gedeeld met DUO, BRON, Studiemeter en het Online volgsysteem Trajectplanner
en Onderwijs Online.
Cursisten langlopende cursussen en opleidingen (> 9 dagen)
De docenten en instructeurs van de Voshaar beschikken over de gegevens. De gegevens worden
gebruikt voor directe communicatie en verzekeringen. Telefoonnummers en e-mail adressen
worden, na toestemming, gedeeld met de cursusgenoten i.v.m. veiligheid (mogelijkheid tot
communicatie tijdens activiteiten)en directe onderlinge communicatie.
Gegevens worden gedeeld met Onderwijs Online.
Deelnemers kortdurende activiteiten( < 10 dagen ). Dit zijn volwassenen en jeugd.
De eigenaren en instructeurs van de Voshaar hebben beschikking over de gegevens in verband met
veiligheid en het plannen en organiseren van de activiteit.
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Welke gegevens worden gevraagd en vastgelegd
Afhankelijk van tot welke bovenstaande groep men behoort, kunnen de volgende gegevens worden
gevraagd en vastgelegd.
- Volledige naam
- Vorm lidmaatschap
- Geboortedatum
- Postcode, adres en woonplaats
- Burgerservice nummer
- Geslacht
- Telefoonnummers, vast en mobiel
- E-mail adres
- Opleiding
- ICE (in case of emergency) telefoonnummer
- Allergieën
- Medische achtergrond
- Dyslectie verklaringen e.d.
- Sportkeuring uitslag
- AU lidmaatschapnummer
- SBN lidmaatschapnummer
- IBAN/Bankrekening nummer

Jeugdleden (< 18 jaar)
Voor leden jonger dan 18 jaar geeft de ouder of wettelijke vertegenwoordiger toestemming aan de
Voshaar voor vastlegging en gebruik van de persoonsgegevens. Tevens voor het gebruik van foto’s en
video op Voshaar sites en Voshaar Social Media.

Nieuwsbrief, Internetsites & Social Media
Op inschrijfformulieren en boekingsformulieren worden per 25 mei 2018 de mogelijkheid
aangegeven om WEL of GEEN toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s en video’s van de
desbetreffende personen op internetsite en/of Social media. Indien dit niet staat aangegeven op het
formulier wordt dit schriftelijk vastgelegd op de dag van (start van) de activiteit. Tevens vragen wij
via die weg toestemming voor het toesturen van de Voshaar Nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor diplomering,
certificering of het verkrijgen van studiefinanciering. Daarnaast bij calamiteiten als ongevallen of
misdrijven om een goede verzorging of afhandeling te waarborgen.

Bezwaar
Ieder individueel lid en elke deelnemer kan bezwaar indienen tegen de wijze waarop de Voshaar
zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. Als hij of zij het niet eens is met de reactie van de Voshaar, kan
een klacht worden ingediend bij de “autoriteit persoonsgegevens”.
Eerder gegeven toestemming ten aanzien van bovenstaande gegevens kan op elk moment herroepen
worden door ieder individueel lid en elke deelnemer door middel van een schriftelijk verzoek. De
Voshaar zal de gegevens dan zo spoedig mogelijk aanpassen.
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