
Sailing Kids Privacy Verklaring
Stichting Sailing Kids is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Correspondentie adres: Houting 6, 4007NN, Tiel.
Website: www.sailingkids.eu
Telefoon: +31634388308 E-mail: info@sailingkids.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Sailing Kids verwerkt uw persoonsgegevens 
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 
deze zelf aan ons verstrekt.

We vinden daarbij onderstaande punten erg belangrijk;
• We verwerken gegevens om zeiltochten of andere 

activiteiten te organiseren voor kinderen met een ernstige 
of chronische ziekte en hun gezin;

• We zijn transparant over de gegevens die we van U 
verzamelen en waarom we dit doen;

• We verstrekken NOOIT gegevens aan derden, alleen als dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met 
u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of bij 
noodgevallen, zoals bij overleg met een arts.

• We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt 
ons daarom altijd laten weten niet langer toestemming te 
geven om uw gegevens door ons te laten verwerken;

• De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze 
veilig opslaan, is geheel conform de Europese wet.

Gewone Persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam - Adresgegevens (NAW)
• Geslacht - Telefoon nummer
• Geboortedatum - E-mail adres
Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:
- Gezondheidsgegevens over ziekte, medicijngebruik, 

allegieën of diëten.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende 
doelen:
• Het geven van informatie omtrent de tochten of de 

stichting en het verzenden van de nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze 

dienstverlening t.b.v. de tochten uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten
• Om onze diensten (zeiltochten) te kunnen uitvoeren

Software van derden;
Stichting Sailing Kids maakt gebruik van onderstaande 
programma’s van derden die ook AVG proof zijn;

Typeform (www.typeform.com) voor de aanmeldings 
formulieren via een beveiligde verbinding (https)

Googledocs: Hierin worden de gewone persoons gegevens 
zoals naam, adres, tel. nr., e-mail bijgehouden. Géén 
gegevens m.b.t. gezondheid. Googledocs maakt altijd 
gebruik van een beveiligde verbinding (https)

Mailchimp (www.mailchimp.com)
Uitsluitend voor de verzending van onze nieuwsbrief. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Stichting Sailing Kids bewaart uw persoonsgegevens niet 
langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van 
persoonsgegevens:

Persoonsgegevens    Bewaartermijn   Reden
Personalia  5 jaar   Informatie                         
Adres  5 jaar   Informatie
Gezondheid  enkele maanden*   Privacy
* vanaf aanmelding tot  einde van de betreffende zeiltocht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Sailing Kids gebruikt alleen technische en/of 
functionele cookies of analytische cookies die geen inbreuk 
maken op uw privacy. Ze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen.
U kunt zich altijd afmelden voor deze cookies in uw browser 
instellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om 
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door de Stichting Sailing Kids en heeft u 
het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek 
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:
info@sailingkids.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is 
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs 
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie 
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van 
uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek.
Stichting Sailing Kids wil u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via onderstaande link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Sailing Kids neemt de bescherming van uw 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op met onze klantenservice of via: info@sailingkids.eu
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