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Privacy beleid Jong Nederland Someren-Heide  
 
Jong Nederland Someren-Heide verwerkt persoonsgegevens en hecht veel waarde aan een 
veilig Privacy beleid. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.  
 

Privacy beleid 
In het privacy beleid geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 
persoonsgegevens door Jong Nederland Someren-Heide via onze leden- en leiding 
administratie. Het privacy beleid is terug te vinden op www.jongnederland-
somerenheide.nl/privacy-beleid.  
 
Ledenadministratie 
De gegevens van onze leden ontvangen we via een aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier 
wordt in de ledenadministratie verwerkt door de secretaris, waarna het fysieke formulier 
wordt overgedragen aan de penningmeester voor de verwerking van de financiële gegevens 
ten behoeve van de incasso van de contributie. 
Jong Nederland Someren Heide is een afdeling van Jong Nederland en onze leden staan ook 
ingeschreven bij de landelijke stichting. Daartoe dienen wij jaarlijks inzage te geven in onze 
ledenadministratie. Hoe Stichting Jong Nederland omgaat met deze persoonsgegevens staat 
beschreven in hun privacy beleid. 
 
Financiële gegevens  
Om de financiële administratie te voeren vullen ouders van leden het aanmeldformulier in. 
Deze aanmeldformulieren worden alleen fysiek bewaard en de machtigingsgegevens worden 
geregistreerd in het onlinebankieren systeem waar Jong Nederland gebruik van maakt. Het 
bestuur van Jong Nederland Someren-Heide heeft inzicht in de financiële gegevens.  
Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de automatische incasso stopgezet en wordt het 
aanmeldformulier nog 7 jaar bewaard in de financiële administratie van de penningmeester. 
De digitale gegevens worden in het jaar van uitschrijving door de secretaris verwijderd uit de 
ledenadministratie. 
 
Relevante gezondheidsinformatie  
In sommige situaties is het noodzakelijk dat leiding van de leden op de hoogte is van 
bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals 
allergieën of medicijngebruik. Jong Nederland Someren-Heide mag deze bijzondere 
persoonsgegevens niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers op het belang van het 
verstrekken van deze informatie aan de leiding voor aanvang van een clubactiviteit. Het 
verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. 
 
Kampformulieren  
Jong Nederland Someren-Heide hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit 
een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is 
het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere clubbijeenkomst, zoals een 
overnachting of kamp, noodzakelijk dat de leiding van de leden beschikt over de 
zorgverzekeringsgegevens van de deelnemende leden. Deze worden door de ouders vermeld 
op het kampformulier welke tijdens de inschrijvingsavond worden in geleverd bij de leiding. 
Deze kampformulieren worden bewaard door de kampleider en geraadpleegd indien nodig. 
Ze worden niet digitaal geregistreerd en na het kamp worden deze vernietigd.  
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Groepslijsten  
Iedere groep heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en 
telefoonnummers van (leden en) ouders. In geval van nood kan de leiding zo ouders van de 
leden bereiken. Deze groepslijsten zijn inzichtelijk voor de leiding van desbetreffende groep 
en het bestuur. De groepslijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd. Daarnaast 
worden de telefoonnummers van de ouders of leden en de mailadressen gebruikt om de 
ouders op de hoogte te stellen van de activiteiten die georganiseerd worden. Hiertoe worden 
app- en mailgroepen aangemaakt door de groepsleiding. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap worden deze gegevens uit de app- en mailgroepen verwijderd.  
 
Beeldmateriaal  
Jong Nederland Someren-Heide maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve 
van de promotie van Jong Nederland Someren-Heide en als herinnering. Op het 
aanmeldformulier wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal 
van het betreffende lid. Aan leden die lid zijn op 25 mei 2018 is gevraagd om deze 
toestemming middels het formulier portretrechtleden kenbaar te maken.  Mochten 
ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen het gebruik van opnamen wordt dit verwerkt in de 
ledenadministratie en op de groepslijsten, zodat bestuur en leiding op de hoogte zijn van 
deze keuze. Deze toestemming is altijd in te trekken door een mail te sturen naar 
info@jongnederland-somerenheide.nl. Van deze wijziging ontvangt u een bevestiging en 
gaat in na deze bevestiging. Eerder gepubliceerd beeldmateriaal zal slechts op uitdrukkelijk 
verzoek en met gegronde redenen worden verwijderd. 
 
Bestuur- en leidingadministratie  
De gegevens van het bestuur en de leiding worden verwerkt en bewaard door de secretaris. 
Deze informatie wordt verwerkt in een lijst en opgeslagen. Een beknopte versie met NAW- 
en telefoongegevens wordt uitgereikt aan ouders, leiding en bestuur van onze eigen 
vereniging en staat in de ouder- en leidinginfo en in het kamp-infoboekje. 
Jong Nederland Someren Heide is een afdeling van Stichting Jong Nederland en onze leiding 
staat ook ingeschreven bij de landelijke stichting. Daartoe dienen wij jaarlijks inzage te 
geven in onze leidingadministratie. Deze bevat NAW-gegevens en geboortedatum van onze 
leiding, aan welke groep(en) zij leiding geven en welke functie zij uitoefenen. Hoe Stichting 
Jong Nederland omgaat met deze persoonsgegevens staat beschreven in hun privacy beleid. 
 
Verhuur De Klepper 
Bij het verhuren van onze accommodatie worden contracten opgesteld tussen Jong 
Nederland Someren-Heide en de huurder, zijnde een vereniging of groep. De NAW-gegevens 
en telefoonnummer van de hurende vereniging worden vermeld op het contract. Jong 
Nederland Someren-Heide ontvangt een lijst met deelnemers voor aanvang huurperiode. 
Deze lijst bevat naam en geboortedatum van de deelnemers. Deze lijst van deelnemers 
wordt als fysieke lijst verzonden naar gemeente Someren. Over de deelnemers ouder dan 17 
jaar dient Jong Nederland Someren-Heide niet-ingezetene belasting af te dragen. Hoe 
gemeente Someren omgaat met deze persoonsgegevens staat beschreven in hun privacy 
beleid.  
 
Communicatie 
Het privacy beleid van Jong Nederland Someren-Heide is terug te vinden via 
www.jongnederland-somerenheide.nl en op te vragen via het secretariaat op 
info@jongnederland-somerenheide.nl.  
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Opslag en beveiliging 
Alle gegevens worden bewaard achter slot en grendel en/of in een beveiligde omgeving. 
Onze digitale gegevensdragers zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
Bestuursleden hebben toegang tot alle persoonsgegevens, leiding heeft enkel toegang tot 
persoonsgegevens die voor hen noodzakelijk zijn om te weten. Ingeval persoonsgegevens 
via de mail verzonden worden, zal het document versleuteld of beveiligd met een 
wachtwoord verzonden worden. Het wachtwoord wordt in een aparte mail verzonden.   
 
Datalekken  
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek zal het bestuur van Jong 
Nederland Someren-Heide dit binnen 72 uur melden bij de landelijke organisatie Jong 
Nederland en bij de Autoriteit persoonsgegevens. Na melding van het datalek zal ook het lid 
waarvoor dit datalek geldt op de hoogte worden gebracht. 
 
 
Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)  
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens 
(SAR) reageert Jong Nederland Someren-Heide binnen één maand op dit verzoek. Dit 
verzoek dient schriftelijk of per mail gedaan te worden via het secretariaat via 
info@jongnederland-somerenheide.nl.  
 
Hoe kunnen leden/ouders of leiding hun gegevens opvragen/wijzigen?  

• Opvragen 
Het opvragen van de gegevens zoals deze door Jong Nederland Someren-Heide 
gebruikt en bewaard worden kan via een verzoek per mail aan info@jongnederland-
somerenheide.nl. In het verzoek staat de voornaam en achternaam vermeld over wie 
de gegevens opgevraagd worden.  

• Wijzigen 
Het wijzigen van de gegevens zoals deze door Jong Nederland Someren-Heide 
gebruikt worden kan via een verzoek per mail aan info@jongnederland-
somerenheide.nl. Hiertoe stuurt Jong Nederland Someren-Heide alle bij haar bekende 
gegevens toe en kunnen de wijzigingen doorgegeven worden.  

• Verwijderen 
Het laten verwijderen van de gegevens zoals deze door Jong Nederland Someren-
Heide gebruikt en bewaard worden kan via een verzoek per mail aan 
info@jongnederland-somerenheide.nl, waarbij in acht genomen dient te worden dat 
bij continuering van het lidmaatschap minimaal die gegevens beschikbaar blijven die 
nodig zijn om de leden- en financiële administratie te kunnen voeren . Indien het 
lidmaatschap beëindigd wordt, kan een verzoek om verwijdering van alle gegevens 
ingediend worden.   

• Toestemming intrekken 
De toestemming verleend aan Jong Nederland Someren-Heide inzake portretrecht of 
kan ingetrokken worden door een mail te sturen aan de secretaris via 
info@jongnederland-somerenheide.nl.  
 

 
Het privacy beleid Jong Nederland Someren-Heide is vastgesteld door het bestuur van Jong 
Nederland Someren-Heide op 28 augustus 2018.  
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