
 
 

Privacyverklaring
Onderstaande is na heel wat research en overleg tot stand gekomen op basis van de Europese wetgeving; de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet gaat per 25 mei 2018 in en geldt ook voor het 
Goed Nieuws Bijbel Kamp (onderdeel van Stichting Gemeentestichters Zuid-Nederland). 
HOE VRAGEN WIJ OM EN BEWAREN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Wij gebruiken Google Forms om het inschrijfformulier te maken. De data wordt bij GoogleDocs opgeslagen in 
een GoogleSheet, dat alleen ingezien kan worden door de hoofdleiders van Kinderkamp en Tienerkamp. 
Achternamen, voornamen en email adressen worden geëxporteerd naar MailChimp om specifieke mailings te 
doen. GoogleDocs en MailChimp zijn AVG (formeel de Engelstalige versie: GDPR) compliant.
Wij gebruiken Microsoft Access voor de kampregistraties, waarin wij gegevens bijhouden voor elk gezin en 
alle opgegeven kinderen in dat gezin. Het database is met een wachtwoord vergrendeld en dat wachtwoord 
is alleen bekend bij David, Crissie en Daniel Boyd.
WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VRAGEN WIJ VAN U?
Om registratie aan onze kant te vereenvoudigen en voor “overzicht”, bewaren we persoonlijke gegevens 
zolang de kampeerders in het gezin nog naar Tienerkamp kunnen gaan (globaal tot ze eindexamen hebben 
gedaan). In dit document noemen we dat voortaan: tot de kampeerder (potentieel) klaar is met Tienerkamp.
De persoonlijke gegevens die we opslaan per GEZIN: Achternaam, Straat, Postcode en Woonplaats, 
Telefoonnummers, emailadres(sen), namen van kinderen, Kerkelijke Gemeente (indien bekend) en financiële 
gegevens van het huidig kampjaar (betaling van inschrijfgeld, openstaande bedragen, enz.). 
De persoonlijke gegevens die we opslaan per KAMPEERDER: Voornaam, Achternaam, Geslacht, 
Geboortedatum, Leeftijd in het kamp,  Schoolgegevens (groep; klas; school), emailadres, 
Ziektekostenverzekering (maatschappij en polisnr.), Huisarts, muziekinstrument(en), voorkeuren (bijv.: bij wie 
hij/zij graag in de groep wil), kampverleden (groepsleider en kampjaren) en eventuele opmerkingen (bijv. 
allergieën, medicijngebruik, ingrijpende gebeurtenis, enz.).
Het moge duidelijk zijn, dat bovenstaande gegevens voor ons belangrijk zijn om de kampen goed te leiden.
HOE GEBRUIKEN WIJ DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U ONS GEEFT?
We gebruiken persoonlijke gegevens om:
• via de email te informeren over, op de hoogte houden van en voor te bereiden op de kampweken.
• voor en tijdens het kamp lijsten te genereren voor diverse administratieve doeleinden. Deze lijsten 

worden alleen gebruikt door de hoofdleiders en groepsleiders. Voorbeelden: corveelijst, 
groepsindeling, spelindeling, muzikanten, allergielijsten voor keukenstaf, enz.
Alle lijsten worden aan het einde van het kamp door de hoofdleider verzameld en thuis vernietigd.
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WAT DOEN WIJ MET FOTO’S VAN KAMPEERDERS?
Er worden op de website en in publicaties vooral gebruik gemaakt van zgn. “Stockfoto’s” of foto’s van heuse 
deelnemers die van achteren zijn genomen. Als wij een foto van een kind of tiener willen gebruiken vragen 
wij daar bij de ouders of de 16-plusser toestemming voor. Er worden geen foto’s beschikbaar gesteld op 
social media en alle deelnemers aan onze kampen worden op het hart gedrukt dat dit niet is toegestaan.
De Groepsfoto. In de vragenlijst vragen wij toestemming om een “gehele” groepsfoto van elk kamp te 
gebruiken op de website of voor promotiedoeleinden.
Pasfoto’s. Voor het Tienerkamp is de pasfoto uitsluitend voor intern administratief gebruik. In het 
Kinderkamp wordt de pasfoto daarnaast gedrukt op het kampboekje van het kind (ter identificatie) en op een 
gelamineerd IDkaartje, dat de kampeerders als aandenken aan het kamp meekrijgen. Pasfoto’s worden na het 
kamp uit het database verwijderd. 
HOE WORDT HET DATABASE OPGESCHOOND?
Na de kampen worden alle persoonlijke gegevens uit het GoogleDocs sheet (de registratie) verwijderd. Bij het 
afsluiten van het kampjaar wordt in het najaar het database automatisch “opgeschoond”. Alle financiële 
gegevens, voorkeuren, opmerking(en) en de pasfoto worden gewist. Alle interne administratieve velden 
worden gewist. De persoonlijke gegevens bij MailChimp wordt tot februari bewaard om ouders en 
kampeerders op de hoogte te stellen van het volgende kamp. Na februari worden deze gegevens eveneens 
gewist. Alle andere persoonlijke gegevens wordt bewaard ten behoeve van een registratie in het volgende 
jaar.
HOE VRAGEN WIJ OM TOESTEMMING OM PERSOONLIJKE GEGEVENS TE BEWAREN EN GEBRUIKEN?
Volgens de AGP wetgeving, moet iedere deelnemer met een aan te vinken lijst toestemming geven voor het 
bovenstaande gebruik van de persoonlijke data, die wij bijhouden. Kampeerders van 16 jaar en ouder moeten 
deze toestemming eveneens geven. 
Deze toestemming zoeken wij d.m.v. een digitaal formulier. Toestemming kan ingetrokken of gewijzigd 
worden, door het formulier opnieuw in te vullen. Alle eerder gegeven toestemmingen worden in het 
database bewaard tot ze eventueel wijzigen bij een volgende opgave of tot de kampeerder (potentieel) klaar 
is met Tienerkamp.
Wanneer er niet genoeg toestemmingen worden verleend gebruiken wij 1x de gegevens om een 
waarschuwing te mailen, dat zonder bepaalde toestemming de inschrijving een week later zal komen te 
vervallen (met verlies van inschrijfgeld) en alle persoonlijke gegevens worden gewist. 
WAT ZIJN JOUW RECHTEN T.O.V. DE PEROONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ BEWAREN?
Je hebt ten allen tijden het recht om op te vragen welke persoonlijke gegevens we over jou en je kinderen 
bijhouden. Je hebt ten allen tijden het recht om te vragen dat de persoonlijke gegevens gewijzigd of 
veranderd wordt. Je hebt ten allen tijden het recht om te vragen dat alle persoonlijke gegevens die we voor 
jouw gezin en/of kampeerder hebben, wordt gewist (het recht om vergeten te worden) uit het actuele 
database. Volgens de AVG hebben wij 30 dagen om aan dergelijke verzoeken te voldoen.
WAT DOEN WIJ IN HET GEVAL VAN EEN DATA LEK?
Wanneer er een data lek geconstateerd wordt, zal dit opgegeven worden bij de juiste instantie. Daarbij valt te 
denken aan een gehackte computer of email account en/of zoekgeraakte lijsten. Op sommige lijsten staat 
nauwelijks persoonlijke informatie (op een leeftijdlijst staat bijvoorbeeld: voornaam, achternaam en leeftijd 
vermeld). De hoofdleider zal in dergelijke gevallen bepalen of er werkelijk sprake is van een “data lek”.
 


