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Stichting Spelend Kamperen verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind die u invult op ons
inschrijfformulier. Hieronder is te lezen wat wij met deze gegevens doen een waarvoor wij ze nodig
hebben.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?
Persoonsgegevens van uw kind
Voor- en achternaam
Deze informatie hebben wij nodig voor de uitvoering van de activiteit. De voor- en achternaam
gebruiken wij om uw kind te identificeren en aan te kunnen spreken tijdens de activiteit. Bij de
voorbereiding van de activiteit gebruiken wij deze voor het maken van een groeps- en tentindeling.
Geslacht
Deze informatie gebruiken wij bij het voorbereiden van de activiteit om een evenwichtige groeps- en
tentindeling te maken.
Geboortedatum en schoolgroep
Deze informatie hebben wij nodig om te bepalen of uw kind binnen de doelgroep van Stichting
Spelend Kamperen past. Tevens gebruiken wij deze bij het voorbereiden van de activiteit om een
evenwichtige groeps- en tentindeling te maken.
School
Deze informatie gebruiken wij om het type school te bepalen in verband met het maken van een
evenwichtige groeps- en tentindeling. Ook maken wij aan de hand van het type school een
inschatting van de begeleidingsbehoefte van uw kind.
Ziektekostenverzekering
In geval van calamiteiten is het van belang dat wij beschikken over deze informatie. Deze informatie
wordt alleen gebruikt indien nodig.
Extra gegevens (problematiek, medicijnen, eten & drinken)
Deze informatie hebben wij nodig om een inschatting te maken van de begeleidingsbehoefte van uw
kind omdat het mogelijk is dat de begeleidingsbehoefte van uw kind groter is dan die wij als stichting
en onze vrijwilligers kunnen bieden. Ook gebruiken wij deze gegevens bij het voorbereiden van de
activiteit om een evenwichtige groeps- en tentindeling te maken. Tevens vragen wij deze gegevens
om de zorg voor uw kind te kunnen waarborgen.

Stichting Spelend Kamperen neemt de beschikking over de persoonsgegevens van u en uw kind serieus en
neemt passende maatregelen om deze te beschermen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@spelendkamperen.nl
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Persoonsgegevens van u
NAW-gegevens, Telefoonnummer en e-mailadres
Deze informatie hebben wij nodig voor communicatie over de activiteit, het plannen van een
(eventueel) huisbezoek en eventuele noodgevallen.
Rekeningnummer en rekeninghouder
Deze gegevens hebben wij nodig om de kosten voor de activiteit af te schrijven van uw rekening,
alleen degene die in inschrijvingen regelt en onze penningmeester mogen deze gegevens inzien.

Wat gebeurt er met de gegevens na het zomerkamp/bivak?
Alle persoonsgegevens, behalve de voor- en achternaam van uw kind en uw e-mailadres, worden
binnen 6 maanden na de activiteit verwijderd. De voor- en achternaam van uw kind en uw emailadres bewaren wij tot een jaar na de activiteit om uw op de hoogte te kunnen brengen van onze
activiteiten. U kunt hiertegen bezwaar maken zoals later in deze privacyverklaring staat beschreven.
Stichting Spelend Kamperen deelt geen persoonsgegevens met derde partijen tenzij wij hiertoe
wettelijk verplicht zijn, of in noodgevallen. (Denk aan: gemeente, politie, artsen)

Hoe kunt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft ten aller tijden het recht om de persoonsgegevens van u en uw kind in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens,
die wij van u en uw kind hebben, aan u te overleggen.
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar
secretaris@spelendkamperen.nl.
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