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Privacy beleid 
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk 

                                                                                                                                                     

1. Voorwoord 
 De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk, gevestigd Watergoorweg 42a, 3861 MA 

Nijkerk, hierna te noemen “Stichting JJW”, hecht veel waarde aan de bescherming van persoons- 

gegevens. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe de Stichting JJW omgaat met het gebruiken 
en verwerken van persoonsgegevens. 

 

2. Persoonsgegevens 
De Stichting JJW geeft invulling aan het beleid van de gemeente Nijkerk op het gebied van het 

jeugd- en jongerenwerk in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar en werkt met gegevens van personen om 
een goede dienstverlening te kunnen leveren. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van 

beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires, hulpvragers, contactpersonen en donateurs: 

- Voor- en achternaam, 
- Adresgegevens, 

- Geboortedatum en geslacht, 
- Telefoonnummer en e-mailadres, 

- En overige persoonsgegevens die vrijwilligers, hulpvragers en deelnemers aan activiteiten zelf 

verstrekken en belangrijk zijn om de activiteit of hulpvraag te kunnen uitvoeren. 
 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
 Voor een bepaalde activiteit of hulpvraag kan het van belang zijn om gevoelige persoonsgegevens 

te verwerken, zoals de gezondheidssituatie of eventuele beperkingen. Hiervoor geven deelnemers 
en hulpvragers expliciet toestemming. 

 

 Hoe komen we aan de persoonsgegevens. 
 Bovengenoemde persoonsgegevens ontvangen we van de betrokkenen zelf. Deze worden door- 

gegeven via de website, e-mail, sociale media, telefonisch, schriftelijk of persoonlijk contact. 

3. Doeleinden 
De Stichting JJW verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

- Verzending van de digitale Nieuwsbrief met informatie over de geplande evenementen en 
activiteiten, nieuws en relevantie informatie. NB: Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee de 
ontvanger zich kan uitschrijven.  

- Werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers en stagiaires; persoonlijke gegevens van 

vrijwilligers en stagiaires zijn nodig voor communicatie en het realiseren van een passende 

vrijwilligersfunctie of stageplaats. 
- Begeleiden en doorverwijzen van hulpvragers; persoonlijke gegevens van hulpvragers zijn 

nodig voor communicatie en het realiseren van een goede begeleiding en doorverwijzing. 
- Samenwerking met instellingen en organisaties; persoonlijke gegevens van instellingen, 

organisaties en contactpersonen zijn nodig voor communicatie en het realiseren van een 
goede samenwerking. 
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- Organiseren en uitvoeren van activiteiten, evenementen, cursussen en workshops voor de 

doelgroep; hiervoor ontvangen zij een digitale of schriftelijke uitnodiging en kunnen zij zich 
via website, e-mail, sociale media, telefonisch, schriftelijk of persoonlijk contact, aanmelden. 

- Verzorgen van informatie over wijzigingen en ontwikkelingen in onze activiteiten en dienst- 
verlening en andere relevante informatie. 

- Evalueren, analyseren, verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening en het opstellen 
van evaluaties, jaarverslag en jaarrekening. 

4. Bewaartermijn 
De Stichting JJW bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. We 

zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt om onze samenwerking nu en in 
de toekomst te ondersteunen. 

 

5. Gegevensoverdracht 
De Stichting JJW verkoopt geen persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden. Wij 

verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten daarbij zogenaamde 

verwerkingsovereenkomsten met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, zoals de 

salarisadministratie en/of informatiesystemen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat ervoor dat er 
zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. 

 
Cookies 
Voor een optimale werking van onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein 

bestandje dat door de website op een computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. 
Cookies kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd via de browserinstellingen. 

 

6. Beveiliging persoonsgegevens 
De Stichting JJW neemt passende maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of 

andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De website en database zijn beveiligd en alleen 
medewerkers van de Stichting JJW en derden met wie de Stichting JJW een verwerkersovereen- 

komst heeft, hebben toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van hun werkzaamheden. Indien iemand toch de indruk heeft dat zijn of haar gegevens niet goed 

beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan contact worden opgenomen met de 
Stichting JJW. 

 

 Gebruik Facebook en andere sociale media inzake gebruik persoonsgegevens 
 De Stichting JJW plaatst geen persoonsgegevens op Facebook of andere sociale media. 

 
Gebruik foto’s geportretteerde(n) 
De Stichting JJW vraagt voor het plaatsen van foto’s in het publieke domein (website, facebook en 

overige sociale media, nieuwsbrieven, posters, etc, toestemming van de geportretteerde. 
 

7. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
Voor het inzien , laten aanpassen of verwijderen van zijn of har persoonsgegevens, kan een ieder 

een verzoek indienen via het e-mailadres info@jongerenwerknijkerk.nl  De Stichting JJW zal dan 

zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 degen, op het verzoek reageren. 
 

Als de Stichting JJW de persoonsgegevens of foto’s heeft verwerkt op basis van een verleende 
toestemming, dan is er altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. 

 
 

 

 
 

 

mailto:info@jongerenwerknijkerk.nl
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8. Klachtenbehandeling 
Als iemand een klacht heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, kan contact 
worden opgenomen met de Stichting JJW. Daarnaast is er het recht om een klacht in te dienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de 
privacybescherming. De website is www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

9. Wijzigingen 
Om het privacybeleid actueel te houden, zal deze van tijd tot tijd worden aangepast. De meest 

recente staat altijd op de website. 
 

10. Contact 
Voor eventuele vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich 
wenden tot de coördinator van de Stichting JJW, tel.nr. 06-10491457 of tot ondergetekende, 

telefonisch bereikbaar onder nummer 06-27741996. 
 

 
Namens het bestuur van de  

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk, 

 

 
Renger Walet                                                                                                                                  

Voorzitter   

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

