ALLE KINDEREN TELLEN MEE

AVG wet op privacy
De privacy coördinator van de Stichting SSKB is tevens de voorzitter van de
stichting, Willem Hoogkamer. Hij is de enige binnen de stichting die toegang
heeft tot alle data. Waaronder de personeelsgegevens van de minderjarige
deelnemers en vrijwilligers. Deze gegevens worden administratief gebruik voor
uitnodigingen uitstapjes, aanvragen sport en cultuur, uitwisseling gemeente
voor aanvraag Breda pas. In geval dat er een noodsituatie ontstaat, liggen de
codes in een afgesloten envelop bij de penningmeester in de kluis.
De vrijwilligers hebben allemaal een VOG verklaring. ( verklaring onbesproken
gedrag) Zij hebben tevens een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze ligt
opgeslagen bij de privacy coördinator, in een afgesloten kast, de sleutel hiervan
wordt door de privacy coördinator beheerd. De reserve sleutel van deze kast
ligt in een afgesloten envelop in de kluis bij de penningmeester.
Alle gegevens van de deelnemers worden opgeslagen op een externe schijf en
zijn beveiligd door inlogcodes alleen bekend bij de privacy coördinator.
Gegevens die bewaard worden door de stichting zijn de persoonsgegevens van
de leden en vrijwilligers en deze worden bewaard zolang de deelnemers
ingeschreven staan bij de stichting of tot de deelnemers de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt. De gegevens van de deelnemers en vrijwilligers worden direct
verwijderd op het moment dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of tot
het moment dat de deelnemer aangeeft te stoppen als deelnemer. Gegevens
worden alleen administratief gebruik.
Deelnemers geven toestemming bij inschrijving via een vinkje op het beveiligde
inschrijfformulier via de site van de stichting. Op dat moment geven zij
toestemming voor het gebruik van hun gegevens en het gebruik van gemaakte
foto’s tijdens activiteiten georganiseerd door de stichting.
De stichting zal er voor waken dat er niet gecommuniceerd wordt over
persoonsgegevens van de deelnemers of vrijwilligers via openbare media die
voor iedereen toegankelijk is. Bij georganiseerde activiteiten worden gegevens
waaronder alleen de naam en de leeftijd aan de vrijwilligers gegeven die hier
een geheimhouding verklaring voor hebben getekend.
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Voor het maken en plaatsen van foto’s van de deelnemers op openbare media
wordt altijd persoonlijk toestemming gevraagd aan de ouders en aan de
kinderen vanaf 16 jaar. Hier is ook al toestemming voor verleend bij het
aanvinken op het inschrijfformulier. Zij gaan hiermee akkoord met de
voorwaarden van de stichting.

Contact gegevens bestuur worden mondeling gegeven na toestemming en
worden bewaard op een door codes beveiligde externe schijf bij de privacy
coördinator. Onbevoegde hebben geen toegang tot de externe schijf en is
beveiligd door wachtwoorden of codes. De externe harde schijf wordt bewaard
in een afsluitbare kast waarvan alleen de privacy coördinator de sleutel heeft.
Reserve sleutel wordt in een afgesloten envelop in de kluis bij de
penningmeester bewaard.
De website van de stichting is beveiligd door de webmaster, via avast DNSSEC
(SSRL). De computer waaraan de externe schijf wordt bevestigd met de
gegevens van de deelnemers wordt beveiligd door een virusscanner, die
automatische updates heeft. De firewall staat aan, en de computer is voorzien
van een wachtwoord.
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