Sailing Kids Privacy Beleid

Wij zetten ons in voor kinderen met een ernstige of
chronische ziekte en hun gezin. Dat doen wij door het
organiseren van gratis zeiltochten en andere activiteiten.
Daarbij zijn persoonsgegeven van u als deelnemer en uw
gezin onmisbaar. En van u als vrijwilliger - die de tochten
voor deze kinderen mogelijk maakt - hebben wij uiteraard
ook persoonsgegevens nodig.
Wij gaan veilig en bewust met deze persoonsgegevens om,
het gaat per slot van rekening om jouw privacy.
Hieronder vind u ons privacy beleid en wat u moet weten
over wat we met uw gegevens doen.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen
zoals hieronder beschreven. De stichting Sailing Kids
verwerkt niet meer persoonsgegevens dan strikt nodig is
om deze doelen te bereiken.

Deelnemers

Van de deelnemers aan de zeiltochten en eventueel
andere activiteiten verzamelen wij de persoonsgegevens
zoals naam, achternaam en geboortedatum. Dan weten
wij hoe we je moeten aanspreken en hoe oud je bent.
Daarmee kunnen wij dan rekening houden met de
samenstelling van de groep en het activiteitenprogramma.
We vragen ook om je contactgegevens zoals adres,
telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens
kunnen we contact opnemen om je te informeren over
de activiteiten, de tocht waarvoor je bent ingeschreven
of om je te benaderen voor overige vragen aangaande de
stichting Sailing Kids.
Deze persoonsgegevens zullen wij, met bovenstaand doel,
binnen Sailing Kids sturen naar alleen die vrijwilligers
die deel uit maken van het team bij de tocht of activiteit
waaraan jij deelneemt.
Daarnaast delen wij deze gegevens alleen met derden
buiten de stichting Sailing Kids indien;
• Wij hiervoor jouw toestemming hebben gehad, of
• als dit noodzakelijk is om jouw vitale belangen te
beschermen (bijvoorbeeld aan een arts bij een
noodgeval), of
• als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld door
een gerechtelijk bevel)
Je naam en je contactgegevens als deelnemer bewaren
wij 5 jaar, of tot wederopzegging, nadat je je hebt
ingeschreven voor een tocht of activiteit, daarna
verwijderen wij deze, tenzij je hebt aangegeven lid van de
crew te willen blijven.

Nieuwsbrief

Uw e-mail adres gebruiken we om periodiek de
nieuwsbrief van Sailing Kids naar u te verzenden, zodat u
op de hoogte blijft van alles wat er gebeurt bij de stichting.
Wilt u deze nieuwbrief niet (meer) ontvangen, dan kunt
u deze altijd stopzetten. In elke nieuwsbrief zit daarvoor
onderaan een link.

Gezondheidsgegevens

Als je je als deelnemer inschrijft voor een tocht of
activiteit, vragen wij je ook naar je
gezondheidsgegevens. Welke ziekte heb
je, wat is de status van je ziekte, welke
medicijnen of medische hulpmiddelen
gebruik je en welke medische handelingen
moeten er regelmatig bij je gebeuren? Ook vragen we
naar allergieën en diëten.
Deze gegevens hebben we nodig om bij de tocht of
activiteit de noodzakelijk medische hulp te kunnen bieden
en jouw deelname zo veilig en zorgeloos mogelijk te
maken.
De informatie over je gezondheid is natuurlijk strikt privé
en deze informatie wordt dan ook alleen ter beschikking
gesteld aan de medici in het team dat de tocht begeleid.

Allergieën/diëten:
Als je een dieet hebt ingevuld of allergisch bent, zullen
wij dit aan de kok van die tocht doorgeven, zodat deze
hiermee rekening kan houden bij de maaltijdbereiding.
De informatie over je gezondheid zullen wij direct na
afloop van de zeiltocht voorgoed verwijderen.
Vrijwilligers

Alle medici die als vrijwilliger meegaan zijn BIG
geregistreerd (register met alle zorgverleners die volgens
de wet een beschermde titel mogen dragen) en hebben
een medisch geheimhoudingsplicht.
Tevens hebben alle vrijwilligers aan boord een recente
VOG (Verklaring Goed Gedrag) aan de stichting overlegd,
omdat de stichting al het mogelijke wil doen om de
veiligheid van de deelnemers te waarborgen.

Beeldmateriaal/social media

De tochten zijn geweldig, misschien wel een van de
mooiste vakanties van je leven. Daar wil je later natuurlijk
met foto’s en filmpjes op terug kunnen kijken. En je familie
en vrienden wil je tijdens de tocht op de hoogte houden
door foto’s en filmpjes via social media en whatsapp te
sturen.
Maar op die foto’s staan niet alleen jijzelf en
jouw kinderen, maar ook anderen die mee
zijn met de tocht en vrijwilligers. Het kan
zijn dat anderen niet herkenbaar op social
media willen. Hier zullen we dus rekening
mee moeten houden. Vandaar dat we aan iedereen
voorafgaand aan de tocht vragen om toestemming te
geven aan Sailing Kids en de andere deelnemers om
beeldmateriaal te maken en te delen met derden.
Als iemand bij de tocht hier geen toestemming voor geeft,
dan zal Sailing Kids het beeldmateriaal van deze personen
dan ook niet bewaren en/of delen. Wij vragen ook de
andere gasten om aan dit verzoek te voldoen.

