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Persoonsgegevens bij stichting De Aanloop 
 
 
 

Hoofddorp, 24 maart 2018 
 
Bij stichting De Aanloop worden verschillende persoonsgegevens verzameld en bewaard. 
Zowel van onze deelnemers als onze medewerkers. Middels deze notitie lichten wij toe 
welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen en hoe wij met deze gegevens 
omgaan. 
 
Deelnemers 
Van al onze deelnemers vragen wij naast de NAW-gegevens ook de geboortedata en 
taxigegevens. Dit doen wij ten eerste om ten alle tijden contact te kunnen leggen met de 
woonvoorzieningen en/of ouders en ten tweede om subsidie te kunnen aanvragen bij de 
gemeente. Ook kunnen wij door deze gegevens altijd contact opnemen met de verschillende 
taxicentrales om vervoersproblemen te kunnen oplossen. 
Tot slot vragen wij gegevens op die relevant zijn voor deelname aan de betreffende activiteit 
(bv. allergieën, bijzonderheden in gedrag, medicijngebruik etc.). 
De gegevens worden aangeleverd door de ouders/verzorgers door middel van 
inschrijfformulieren. 
 
Medewerkers 
Van onze medewerkers verzamelen wij naast de NAW-gegevens ook de geboortedata. Dit 
doen wij ten behoeve van de collectieve vrijwilligersverzekering die via de gemeente is 
afgesloten, maar ook om Verklaringen Omtrent Gedrag te kunnen aanvragen. Deze VOG 
vinden wij niet alleen zelf nodig, maar is ook een vereiste vanuit de gemeente om voor 
subsidie in aanmerking te komen. Tot slot is het uiteraard nodig om contact te kunnen 
leggen met onze medewerkers. 
De gegevens worden door de medewerkers zelf aangeleverd door middel van 
inschrijfformulieren. 
 
Bewaren van persoonsgegevens 
Alle gegevens van deelnemers en medewerkers worden centraal bewaard bij ons 
secretariaat. 
Daarnaast is per activiteit een hoofdleider benoemd die de beschikking heeft over de 
gegevens van zowel de medewerkers als deelnemers van die betreffende activiteit.  
Tot slot heeft de penningmeester in afstemming met hoofdleiders en secretariaat 
beschikking over een deel van de informatie om zorg te kunnen dragen voor facturering. 
De gegevens worden nimmer verstrekt aan derden en niet gebruikt voor andere doeleinden 
als de hierboven genoemde. 
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