Privacy verklaring Jeugdstichting Club 77
1. Algemeen
Om jeugdactiviteiten te organiseren, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Wij doen dit in
lijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil
zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze verzameld
hebben: Het verlenen van maatschappelijke opvang.
Verzamelen en inzien van gegevens
Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens beschikbaar stellen aan
ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken. Onze vrijwilligers raadplegen uw gegevens
alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.
Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de
wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. De computers of harde schijven waar
persoonlijke gegevens bewaard worden, zijn met een wachtwoord beveiligd. Wanneer het –
ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen
tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Delen van gegevens
Wij wisselen alleen gegevens uit met instanties op basis van een wettelijke verplichting.
Hiervan zullen we op de hoogte stellen.
Verwijderen van gegevens
Nadat de wettelijke bewaartermijn van uw gegevens verstreken is, zullen wij uw gegevens
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht dat als gegevens met uw toestemming verkregen
zijn, deze toestemming in te trekken en verzoeken om uw gegevens te verwijderen.

2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen
heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren. Daarnaast kunt u een verzoek
indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet
mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een
inbreuk op de privacy van anderen of als onze bewaarplicht ons verbiedt gegevens te
verwijderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen dan kunt u hierover
contact opnemen met de secretaris.
3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen,
neemt u dan via e-mail contact op met onze bestuurder. Mocht u er met onze bestuurder niet
uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

4. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
5. Contact
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat
via onderstaande contactgegevens.
Bezoekadres:
Grachtstraat 49
6305AM Schin op Geul
Functionaris Gegevensbescherming:
Ilona Dohmen, e-mail i.dohmen.kil@gmail.com

