
 

Privacy verklaring 

De stichting 

Stichting De Zevensprong organiseert vrijetijd activiteiten voor kinderen en volwassenen 

met een verstandelijke en/of fysieke beperking. De activiteiten worden begeleid door 

vrijwilligers. 

 

Jouw privacy  

Stichting De Zevensprong is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens 

van essentieel belang is voor haar activiteiten. 

 

In deze privacy verklaring wil zij helder en transparant verduidelijken op welke wijze 

Stichting De Zevensprong persoonsgegevens verwerkt van deelnemers en vrijwilligers en 

omgaat met leveranciersgegevens en gebruikers van onze apps en bezoekers van onze 

website. 

Stichting De Zevensprong houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens in alle ge-

vallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming per-

soonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting De Zeven-

sprong, Rusthofflaan 27a, 2171 ET Sassenheim, in persoon de secretaris van de stich-

ting.  

Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van per-

soonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens. 

Deelnemers: 

Stichting De Zevensprong verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om:  

 

• Inzicht te hebben in wie aan welke activiteit deelneemt; 

• Met jou of de begeleiding / ouders te kunnen communiceren, bijvoorbeeld om aan 

te geven dat een activiteit niet doorgaat, of wanneer je tijdens een activiteit onwel 

wordt; 

• De incasso van de deelnemersbijdrage te kunnen doen; 

• Een verzekering te kunnen afsluiten, zodat je tijdens de activiteiten verzekerd 

bent tegen het oplopen van persoonlijk letsel; 

• Een verjaardaglijstje per activiteit bij te kunnen houden; 

• Rapportages te kunnen maken, bijvoorbeeld uit welke dorpen onze deelnemers 

komen, of met welke leeftijdsgroepen we te maken hebben; 

• Te weten of je met de taxi komt of op een andere manier, zodat we kunnen hel-

pen wanneer de taxi later komt dan afgesproken; 

• Inzicht te hebben in je ziektebeeld, zodat daar bij calamiteiten rekening mee kan 

worden gehouden. 

 

  



 

Vrijwilligers: 

Stichting De Zevensprong verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om: 

 

• Over- en inzicht te hebben wie welke activiteiten begeleidt; 

• De communicatie te onderhouden via email of telefoon, waar nodig; 

• Ten behoeve van verzekeringsdoeleinden geregistreerd staan als vrijwilliger; 

• Rapportages te kunnen maken, bijvoorbeeld over de aantallen vrijwilligers per ac-

tiviteit, of leeftijdsopbouw van de vrijwilligers; 

• Een overzicht te kunnen maken van de Activiteiten Leiders; 

• Een verjaardaglijstje bij te houden en jubilea te kunnen identificeren; 

• Inzicht te hebben in de voor de stichting belangrijke diploma’s, zoals Bedrijfshulp-

verlening (BHV) en Sociale Hygiëne (SH). 

 

Leveranciers en contacten 

Stichting De Zevensprong verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om: 

• De communicatie te kunnen onderhouden via email of telefoon, waar nodig. 

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Stichting De Zevensprong heeft in haar beleid afgesproken dat voor vrijwilligers die: 

• Vóór 01-05-2018 aan de stichting zijn verbonden op basis van vrijwilligheid een 

VOG wordt aangevraagd door de secretaris van de stichting, waarna de vrijwilliger 

een kopie aan de secretaris overhandigt / opstuurt;  

• Zich op of ná 01-05-2018 aan stichting verbinden verplicht een VOG wordt aan-

gevraagd door de secretaris van de stichting, waarna de vrijwilliger een kopie aan 

de secretaris overhandigt / opstuurt; 

• Beschikken over een VOG hiervan een kopie aan de secretaris van de stichting 

overhandigt / opstuurt. 

 

Nieuwsbrief  

Maandelijks worden de vrijwilligers van de stichting op de hoogte gehouden van de laat-

ste ontwikkelingen en ander nieuws via een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt via de 

email verzonden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de BCC functie (hiermee zijn de 

emailadressen niet zichtbaar voor andere geadresseerden);  

Nieuwe vrijwilligers worden automatisch in het verzendbestand opgenomen. Indien vrij-

willigers geen prijs stellen op de nieuwsbrief kunnen zij dit kenbaar maken bij de secreta-

ris van de stichting, via een email aan franssnaar@outlook.com. 

 

E-mail 

Stichting De Zevensprong beschikt niet over een “organisatie” email. Alle emailverkeer 

gaat direct naar een persoon, m.u.v. e-mails die via de website worden aangeleverd; 

deze worden gedistribueerd door de webbeheerder. 

 



 

Website van Stichting De Zevensprong 

Op de website van Stichting De Zevensprong worden geen persoonsgegevens vermeld 

anders dan waarvoor door betrokkene toestemming is verleend. 

Op de inschrijfformulieren van deelnemers en vrijwilligers wordt verzocht al dan niet in te 

stemmen met het publiceren van foto’s of films op de website. Indien een deelnemer of 

vrijwilliger hiervoor géén toestemming verleent wordt ook geen foto of film geplaatst 

waarop de deelnemer of vrijwilliger is te zien. 

 

Gebruik van cookies  

Stichting De Zevensprong maakt bij het aanbieden van haar activiteiten géén ge-

bruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de 

harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser 

staat.  

 

 

Social Media 

Stichting De Zevensprong maakt naast haar website gebruik van Facebook, om zodoende 

“volgers” op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en voorbije momenten. De 

stichting sluit niet uit dat binnenkort ook media als Instagram en YouTube zullen worden 

gebruikt om vooral naamsbekendheid te verkrijgen via de activiteit “Multimedia”.  

 

Stichting De Zevensprong behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere 

vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook 

geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discus-

sies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Stichting De Ze-

vensprong (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstem-

ming met deze privacy verklaring worden verwerkt. Stichting De Zevensprong is niet 

verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan 

zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.  

 

Gebruik van persoonsgegevens door derden.  

Stichting De Zevensprong laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe 

voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. 

 

Vragen 

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze rich-

ten aan: Stichting De Zevensprong, per e-mail: franssnaar@outlook.com. 

 

Wijzigingen  

Stichting De Zevensprong behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 

de privacy verklaring. Zodra een wijziging wordt doorgevoerd zullen deelnemers en vrij-

willigers hiervan via nieuwsbrief, email, website of social media op de hoogte worden 

gesteld. 


