Privacyverklaring

WAARVOOR STAAT STICHTING ONBEPERKT DOEN
Stichting Onbeperkt Doen bestaat uit een groepje vrijwilligers die het belangrijk vinden om leuke
activiteiten te organiseren voor mensen met een beperking. Het doel waarvoor de stichting is
opgericht, is het volgende:
Stichting Onbeperkt Doen heeft ten doel het organiseren van activiteiten voor mensen met een
beperking en hun netwerk om hen te motiveren onbeperkt te dromen, te denken en vooral te doen,
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Sneeuwdag is een activiteit die veel mensen met beperking laat zien dat ze wél kunnen genieten
van wintersport. Wellicht dromen sommigen al van wintersport, maar denken ze dat dit niet voor
hen weggelegd zou zijn. Anderen van hen denken dat zij dit wel zouden kunnen, maar hun netwerk
denkt hier soms anders over. Vaak kan de persoon met beperking daardoor de activiteit waar hij/zij
van droomt niet uitvoeren. Het bestuur van Stichting Onbeperkt Doen denkt dat er vaak meer
mogelijk is dan de persoon met beperking en hun netwerk denken! Het lijkt ons heel gaaf om daarom
activiteiten te organiseren waarvan een persoon met beperking droomt maar denkt het niet te
kunnen doen. De stichting wil deze activiteiten zo inrichten dat het wél mogelijk is. Hoe mooi is het
om je droom uit te laten komen en te merken dat je meer kunt dan je denkt?!
Stichting Onbeperkt Doen organiseert de Sneeuwdag. Om dit te kunnen realiseren zijn o.a. gegevens
van deelnemers, begeleiders en vrijwilligers nodig. In deze privacyverklaring wordt toegelicht op
welke manier de stichting gegevens vergaard, om welke reden en op welke manier de gegevens
beschermd worden.

Gegevens Stichting Onbeperkt Doen:
Stichtingsnaam:

Stichting Onbeperkt Doen

Oprichtingsdatum:

10 april 2015

Kvk-nummer:

63085526

E-mailadres:

onbeperktdoen@gmail.com
sneeuwdag@gmail.com

(voor alles dat over de stichting gaat)
(voor alles dat over de Sneeuwdag gaat)

Website:

facebook.com/sneeuwdag

en

Fiscale positie:

Gezien de activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer
voor de vennootschapsbelasting aangemerkt.

www.sneeuwdag.nl

Geen winstoogmerk: De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

KANALEN WAARMEE INFORMATIE BINNEN KOMT
Stichting Onbeperkt Doen heeft voor de Sneeuwdag een facebookpagina, een website en een emailadres. Op de website staat het inschrijfformulier. Dit is het medium waarmee de stichting de
benodigde informatie voor de organisatie van de Sneeuwdag beoogt te verkrijgen. Deze
privacyverklaring zal dan ook vooral gaan over de persoonsgegevens die via deze route verkregen
worden.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting Onbeperkt Doen kan persoonsgegevens over u verwerken wanneer u zich inschrijft voor de
Sneeuwdag en hiervoor het inschrijfformulier invult. Ook kan de stichting gegevens verwerken die u
zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt en gegevens die u ons
per e-mail of telefonisch verstrekt.
Stichting Onbeperkt Doen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam van deelnemers + begeleiders, en van vrijwilligers
- De leeftijd van de deelnemers en vrijwilligers
- Het e-mailadres dat u opgeeft
- Het telefoonnummer dat u opgeeft
- In geval van zitskiën de beenlengte van de deelnemer
- Rekeningnummer en naam rekeninghouder van persoon die voor de Sneeuwdag heeft betaald via
Mollie Payments

WAAROM STICHTING ONBEPERKT DOEN GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Onbeperkt Doen verwerkt de persoonsgegevens om de volgende redenen:
Specifieke gegevens van deelnemers en begeleiders:
Voor- en achternaam deelnemer: zo kunnen we de deelnemers indelen in het rooster van de
Sneeuwdag.
Leeftijd deelnemer: er zijn blokken voor deelnemers onder de 18 jaar en blokken voor deelnemers
boven de 18 jaar. Ook binnen deze leeftijdscategorieën zitten grote verschillen. Wanneer er evt.
verschuivingen plaats moeten vinden in het rooster, kan de stichting rekening houden met de
variatie binnen de groepen.
Beenlengte deelnemer zitskiën: er zijn verschillende maten zitski’s. Het is uiteraard noodzakelijk dat
de deelnemer in een passende zitski plaats kan nemen.
Voor- en achternaam begeleider: omdat een groot deel van de deelnemers niet (geheel) zelfstandig
naar de Sneeuwdag kan komen en de zaken hiervoor kan regelen, willen wij graag contact op kunnen
nemen met een ouder / begeleider.
E-mailadres (deelnemer en) begeleider: via deze weg ontvangt u de bevestiging van uw inschrijving
en de benodigde informatie over de Sneeuwdag. De persoon die het inschrijfformulier invult kan
ervoor kiezen om het e-mailadres van de deelnemer en/of het e-mailadres van de begeleider in te
vullen. Wanneer Stichting Onbeperkt Doen praktische zaken met u wil overleggen of checken,
kunnen zij via deze weg contact met u opnemen.
Telefoonnummer: wanneer Stichting Onbeperkt Doen praktische zaken met u wil overleggen of
checken die handiger lijken om telefonisch te bespreken dan via een e-mail, zal de organisatie
telefonisch contact met u opnemen. Hiervoor wordt het telefoonnummer van de ouder / begeleider
gevraagd.

Rekeningnummer en naam rekeninghouder: deze gegevens zijn nodig om te kunnen controleren of
deelnemers betaald hebben en eventueel financiele zaken te kunnen rechtzetten.
Specifieke gegevens van vrijwilligers:
Voor- en achternaam: zo kunnen we een overzicht maken van de vrijwilligers die zich hebben
opgegeven. We weten graag wie onze vrijwilligers zijn. Om die reden vragen we ook om hun ervaring
met de doelgroep en hun reden van deelname in te vullen.
Leeftijd: sommige taken brengen meer verantwoordelijkheden met zich mee dan andere taken en
veel taken vragen een grotere fysieke inspanning. Hierdoor kan de leeftijd meespelen in de
taakverdeling. Voor een goed verloop van de Sneeuwdag is het belangrijk om een goede verhouding
te hebben in leeftijd van de vrijwilligers.
E-mailadres: via deze weg ontvangt u de bevestiging van uw inschrijving en de benodigde informatie
over de Sneeuwdag. Wanneer Stichting Onbeperkt Doen praktische zaken met u wil overleggen of
checken, kunnen zij via deze weg contact met u opnemen.
Telefoonnummer: wanneer Stichting Onbeperkt Doen praktische zaken met u wil overleggen of
checken die handiger lijken om telefonisch te bespreken dan via een e-mail, zal de organisatie
telefonisch contact met u opnemen.
Beeldmateriaal website en facebookpagina van Stichting Onbeperkt Doen
Deelnemers, begeleiders en vrijwilligers die meedoen aan de Sneeuwdag, geven in het
inschrijfformulier aan dat zij ermee akkoord gaan dat de organisatie foto- en video-materiaal

maakt tijdens de Sneeuwdag. Ze gaan akkoord met mogelijk gebruik en publicatie van het
beeldmateriaal door Stichting Onbeperkt Doen voor redactionele – en promotie-doeleinden.
Hiermee willen de organisatoren zoveel mogelijk mensen laten zien dat (aangepaste)
wintersport en de Sneeuwdag voor iedereen mogelijk is.

HOE LANG STICHTING ONBEPERKT DOEN GEGEVENS BEWAART
Stichting Onbeperkt Doen bewaart zonder uw toestemming uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De
stichting ziet het als dienst om na de Sneeuwdag nog een e-mail aan u te kunnen versturen wanneer
de foto’s en evt. film van de betreffende Sneeuwdag op de website en facebook staan. Hierna zullen
uw gegevens worden verwijderd.
Vrijwilligers worden gevraagd toestemming te geven om hun gegevens te bewaren voor het geval er
bij een volgende Sneeuwdag vrijwilligers (met ervaring) tekort zijn. Zij kunnen dan een e-mail krijgen
met de vraag of zij weer zouden willen helpen op de eerstvolgende Sneeuwdag. Wanneer de
vrijwilliger hier toestemming voor geeft, worden de gegevens die in het inschrijfformulier zijn
ingevuld bewaard.
Als deelnemer, begeleider en vrijwilliger van de Sneeuwdag heb je het recht op inzage van je
gegevens, recht op correctie en verwijdering en recht op dataportabiliteit. Als je hier vragen over
hebt, kun je hierover mailen naar: sneeuwdag@gmail.com.
De betalingsgegevens worden alleen door de betalingsprovider bewaard, vanwege wettelijke
verplichtingen.

DELEN MET ANDEREN
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de Sneeuwdag zo goed mogelijk te laten verlopen
en worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden, anders dan hieronder genoemd.

Organisatoren Sneeuwdag en bestuursleden Stichting Onbeperkt Doen:
Allereerst komen uiteraard de organisatoren van de Sneeuwdag en bestuursleden van Stichting
Onbeperkt Doen met persoonsgegevens in aanraking. Zij hebben allen een overeenkomst getekend
waarin zij verklaren dat zij persoonsgegevens strikt vertrouwelijk zullen behandelen en de gegevens
op generlei wijze aan derden bekend zullen maken.
Hoster: Strato
De website www.sneeuwdag.nl is ondergebracht bij de hosting provider Strato. Met deze partij is er
een verwerkingsovereenkomst die Strato verplicht zorgvuldig, in lijn met de AVG, met de
persoonsgegevens om te gaan.
IT-consultant Alexander van der Kuijl
De website is aanvankelijk gemaakt door Kenn-IT, maar wordt nu bijgehouden door IT-consultant
Alexander van der Kuijl. Het inschrijfformulier is gemaakt en wordt bijgehouden door Alexander van
der Kuijl. Deze partij helpt Stichting Onbeperkt Doen met de inschrijvingen en heeft een
overeenkomst getekend om zorgvuldig, in lijn met de AVG, om te gaan met persoonsgegevens.
Betaaldienstverlener: Mollie Payments
Stichting Onbeperkt Doen maakt gebruik van de diensten van Mollie Payments als
betaaldienstverlener. Wanneer deelnemers zich inschrijven voor de Sneeuwdag, wordt hen direct
gevraagd om de betaling te voldoen. Dit verloopt via Mollie Payments. Gegevens kunnen in die
context tussen Mollie en Stichting Onbeperkt Doen worden gedeeld.
Ook met deze partij is er een verwerkingsovereenkomst die Mollie verplicht zorgvuldig, in lijn met de
AVG, met de persoonsgegevens om te gaan.
Vrijwilligers Sneeuwdag:
De Sneeuwdag is niet mogelijk zonder medewerking van vele vrijwilligers. Vrijwilligers zijn bij hun
aanmelding akkoord gegaan met het privacybeleid van Stichting Onbeperkt Doen en hebben
verklaard dat zij zonder toestemming van de betrokken deelnemer / begeleider geen
persoonsgegevens zullen delen met derden.

WAAR KOMEN DE GEGEVENS TERECHT
De gegevens die door (begeleiders / ouders van) deelnemers zijn ingevuld in het inschrijfformulier,
staan opgeslagen bij de hosting provider. Alleen de hosting provider, de IT-consultant en Stichting
Onbeperkt Doen kunnen bij deze gegevens. Om de inschrijvingen in de gaten te houden, downloadt
de stichting de inschrijvingsoverzichten regelmatig op hun computers. De gegevens worden na iedere
Sneeuwdag verwijderd.
Op de Sneeuwdag wordt het rooster een aantal keren uitgeprint voor bij de aanmeldtafel en voor de
coördinatoren per onderdeel. In dit papieren rooster staan voor- en achternaam en leeftijd van de
deelnemers en in het geval van de zit-skiërs ook de beenlengte. Met deze roosters wordt zorgvuldig
omgegaan en ze worden aan het einde van de dag weer ingenomen door de organisatie en
versnipperd. Op de Sneeuwdag krijgt iedere deelnemer tevens een diploma met daarop de naam.
Deze diploma’s worden door de organisatie geschreven en op de Sneeuwdag door vrijwilligers
uitgereikt aan de deelnemers.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Stichting Onbeperkt Doen maakt geen gebruik van cookies op de website van de Sneeuwdag. Er
worden geen bezoekgegevens bijgehouden.
Wat betreft het inschrijfformulier worden er enkele gegevens over de browser bijgehouden. Er is
terug te zien wat er is ingevuld/aangeklikt in het inschrijfformulier. Deze gegevens worden gebruikt
voor analyses ter verbetering van het inschrijfformulier.

GOOGLE ANALYTICS
Stichting Onbeperkt Doen maakt geen gebruik van Google Analytics. Er wordt dus niet bijgehouden
hoe gebruikers de website gebruiken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sneeuwdag@gmail.com. Stichting
Onbeperkt Doen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De stichting denkt op een passende manier om te gaan met de persoonsgegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Onbeperkt Doen verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via sneeuwdag@gmail.com of
onbeperktdoen@gmail.com.

