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Delft, 15 november 2018  

De Delftse Kindertuinen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bin-

nen onze organisatie en hechten waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van deel-

nemers, medewerkers en andere betrokkenen. In deze Verklaring Gegevensbescherming ge-

ven we informatie over hoe wij omgaan met deze gegevens.  

Indien u na het doornemen van onze Verklaring Gegevensbescherming nog vragen heeft of 

contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@kindertuinendelft.nl. 

Wij doen er binnen onze mogelijkheden alles aan om zorgvuldig om te gaan met uw persoons-

gegevens. De Delftse Kindertuinen volgen daarmee de Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn ver-

strekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Verklaring Gege-

vensbescherming; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens, anders dan in deze Verklaring vermeld; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en/of op grond van wettelijke verplichtingen 

en dan nog alleen na consultatie met u; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren en u 

ook op deze rechten willen wijzen. 

Voor de uitwerking in deze Verklaring Gegevensbescherming maken wij onderscheid in de vol-

gende categorieën betrokkenen en daarop betrekking hebbende gegevens: 

A. Deelnemende kinderen en hun ouders/verzorgers 

B. Medewerkers 

C. Vrienden van de Delftse Kindertuinen  

D. Donors, sponsors en adverteerders  

E. (overige) Zakelijke contacten (leveranciers, afnemers, etc.) 
 
NB: voor de leesbaarheid van deze Verklaring Gegevensbescherming is gekozen voor de termen ‘deelnemers’ 
(deelnemende kinderen) en ‘ouders’. Waar ‘ouders’ staat kan ook ouder(s)/verzorger(s) gelezen worden. Hiermee 
wordt bedoeld de verzorger die het ouderlijk gezag over het kind heeft en voor het kind een inschrijvings- of deelna-
meformulier van de Stichting Kindertuinen Delft heeft ondertekend. De Stichting gaat er van uit dat deze contacthou-
der, indien nodig, afstemt met de eventuele andere ouder(s)/verzorger(s).   

Verklaring gegevensbescherming van de Stichting Kin-
dertuinen Delft (met de daaronder vallende tuinen) 
gezamenlijk te noemen: “De Delftse Kindertuinen”) in 
het kader van de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) 
 

mailto:info@kindertuinendelft.nl
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A. Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers en ouders 

Doelen en verwerkingen 

Persoonsgegevens van deelnemende kinderen en hun (contact-)ouders worden door de Delftse 

Kindertuinen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen en verwerkingen: 

 Administratieve verwerkingen met betrekking tot de uitvoering van de inschrijving en 

de incassering van het overeengekomen inschrijfgeld; 

 Communicatie met de kinderen en/of hun ouders over en de deelname aan de pro-

gramma’s en specifieke activiteiten; 

 Eventuele afhandeling van meldingen van en vergoedingen bij geleden schade; 

 Algemene communicatie en informering over ontwikkelingen van de Delftse Kindertui-

nen, voor relevant voor de kinderen en/of hun ouders; 

 Het reageren op verzoeken van betreffende kinderen en/of hun ouders; 

 Het uitvoering geven aan wettelijke opdrachten/verzoeken van overheidswege. 

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: 

 Het ingevulde inschrijfformulier (papier, email of online) van de Delftse Kindertuinen. 

Op het formulier wordt u gewezen op onze Verklaring gegevensbescherming. Met 

de parafering en indiening verklaart u in te stemmen met de erin genoemde gege-

vensverwerking. Separaat wordt instemming gevraagd voor het verwerken van 

beeldmateriaal (foto, video) van de Delftse Kindertuinen, waarop kinderen herken-

baar in beeld zijn. 

 Eventuele incidentele formulieren, die gedurende het tuinseizoen op afzonderlijke tui-

nen worden gebruikt voor deelname aan of informering over specifieke activiteiten. 

Voor deze doelen kunnen de Delftse Kindertuinen de volgende persoonsgegevens vragen: 

Kind: 

 Roepnaam 

 Achternaam  

 Geboortedatum 

 Geslacht 

 Adres 

 Keuze locatie en moment van tuinieren 

 Basisschool en klas 

Ouders:  

 Voorletters 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Geboortedatum 

 Adres 

 Contactgegevens (e-mail en telefoon) 

 Bankrekeningnummer (IBAN) 

Bewaring 

Persoonsgegevens van kinderen en hun ouders worden door het secretariaat van de Stichting 

Kindertuinen Delft opgeslagen ten behoeve van genoemde verwerking(en) gedurende het 

jaar/de jaren van deelname en daarna voor maximaal 5 jaar, met de volgende uitzonderingen 

en aanvullingen: 

 Financiële gegevens worden t.b.v. de incasso van inschrijfgelden bij de penningmeester van 

de Stichting verwerkt en opgeslagen gedurende het jaar/de jaren van deelname en daarna 

gedurende maximaal de voor de financiële administratie van stichtingen verplichte periode.  

 Voor persoonsgegevens die gedurende het tuinseizoen op afzonderlijke tuinen gevraagd 

worden voor deelname aan of informering over specifieke activiteiten geldt een maximale 

bewaartermijn van 1 jaar. 

 Voor beeldmateriaal waarop kinderen en/of ouders herkenbaar in beeld zijn - voor zover via 

het inschrijfformulier toestemming is verleend - in fotoalbums op de tuinen en in de beeld-

bank(en) van de Delftse Kindertuinen geldt geen bewaartermijn. Voor op de website en 

Facebookpagina gepubliceerd beeldmateriaal geldt een bewaartermijn van maximaal 2 jaar. 
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Verstrekking aan derden 

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens van deelnemende kinderen en hun ouders 

aan derden. Indien dat door ons toch nodig geacht wordt,doen wij dat alleen na expliciete con-

sultatie met de ouder(s). 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

Ouders hebben te allen tijde recht op inzage in onze gegevens en beeldmateriaal over hun 

deelnemende kind(eren) en henzelf, en op rectificatie dan wel verwijdering daarvan. Zij kun-

nen daartoe contact opnemen via info@kindertuinendelft.nl of het algemene telefoonnummer 

(zie website www.kindertuinendelft.nl). Zie verder de betreffende passage onder F. 

Indien de Delftse Kindertuinen eventuele zorgen hebben om een kind, zullen wij altijd met ou-

ders in gesprek gaan. Wanneer de Kindertuinen Delft zich genoodzaakt zien om een melding 

bij een externe partij te doen rondom de zorgen om het kind (bijvoorbeeld op grond van de 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties), zullen de 

Delftse Kindertuinen hier de ouders altijd vooraf van op de hoogte stellen. 

B.  Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers (en kandidaten) 

De Delftse Kindertuinen werken alleen met vrijwillige medewerkers en bestuursleden (geza-

menlijk te noemen: ‘medewerkers’). Deze Verklaring Gegevensbescherming heeft betrekking 

op de medewerkers die zich als kandidaat-vrijwilligers hebben aangemeld en door de Stichting 
zijn aanvaard op grond van de wederzijdse ondertekening van een ‘Vrijwilligersovereenkomst 

Stichting Kindertuinen Delft’ of die zich als kandidaat-bestuursleden hebben aangemeld en zijn 

aanvaard als bestuursleden op grond van de wederzijdse ondertekening van een ‘Overeen-

komst Bestuursleden Stichting Kindertuinen Delft´.  

Doelen en verwerkingen 

Persoonsgegevens van medewerkers (en kandidaten) worden door de Delftse Kindertuinen 

verwerkt ten behoeve van de volgende doelen en verwerkingen: 

 Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VoG); 

 De uitkering van ‘laarzengeld’, ‘bestuursvergoedingen’, en eventuele bonussen zoals 
vermeld in de ‘Gids voor vrijwilligers’; 

 Andere financiële handelingen (b.v. vergoeding van gedeclareerde onkosten of van ver-

zekerde schades); 

 Het registreren van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel;  
 Toezending van Nieuwsbrieven en overige algemene communicatie over voor de Delftse 

kindertuinen relevante ontwikkelingen, evenementen en activiteiten; 

 Persoonsgerichts communicatie (zoals b.v. uitnodigingen en felicitaties). 

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: 

 Een ondertekende ‘Vrijwilligersovereenkomst Stichting Kindertuinen Delft’; 
 De daarbij uitgereikte ‘Gids voor vrijwilligers van de Stichting Kindertuinen Delft’; 

 Een ondertekende ‘Overeenkomst Bestuursleden Stichting Kindertuinen Delft’. 

In de genoemde overeenkomsten wordt gewezen op de Verklaring gegevensbescherming. Met 

ondertekening ervan verklaren personen in te stemmen met de hierin genoemde verwerking 
van gegevens. Separaat wordt daarbij ook om instemming gevraagd voor het verwerken van 

beeldmateriaal (foto’s en video’s) van de Delftse Kindertuinen, waarop medewerkers herken-

baar in beeld zijn. 

mailto:info@kindertuinendelft.nl
http://www.kindertuinendelft.nl/
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Voor deze doelen kunnen de Delftse Kindertuinen de volgende persoonsgegevens vragen: 

 Roepnaam 

 Voorletters 
 Voornaam 

 Achternaam  

 Geslacht 

 Geboortedatum 
 Geboorteplaats 

 Geboorteland 

 Nationaliteit 

 Burgerservicenummer 
 IBAN-rekeningnummer 

 Adresgegevens  

 Contactgegevens (telefoon en email) 

 Kopie ID  
 Een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) 

 Voor de taak relevante ervaringen elders

Minderjarigen 

Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) verwerken wij alleen indien daar-
voor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegen-

woordiger, via mede-ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst. Dit omvat eveneens de 

verwerking van beeldmateriaal met daarop minderjarigen herkenbaar in beeld. 

 

Bewaring 

Persoonsgegevens worden bij het secretariaat van de Stichting Kindertuinen Delft opgeslagen 

ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van deelname als 

vrijwilliger of bestuurslidmaatschap en daarna voor maximaal 5 jaar of zoveel langer als op 

grond van de wet wordt vereist, met de volgende uitzonderingen of aanvullingen: 
 Financiële gegevens worden eveneens opgeslagen in de financiële administratie gedurende 

de periode van deelname en daarna gedurende de maximaal voor de financiële administra-

tie van stichtingen verplichte periode. 

 Gegevens van kandidaten (voordat een overeenkomst is getekend) worden in principe be-
waard voor maximaal 1 jaar. Indien de kandidaat in die periode een overeenkomst heeft ge-

tekend gelden de daarvoor genoemde termijnen. 

 Voor beeldmateriaal waarop medewerkers herkenbaar in beeld zijn - voor zover via de vrij-

willigersovereenkomst toestemming is verleend - in fotoalbums op de tuinen en in de beeld-

bank van de Stichting Kindertuinen Delft geldt geen bewaartermijn. Voor op de website en 

Facebook gepubliceerd beeldmateriaal geldt een bewaartermijn van maximaal 2 jaar. 

Verstrekking aan derden 

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens van medewerkers aan derden, anders dan 

wat al via openbare registers (bijvoorbeeld Kamer van Koophandel) bekend is. Indien dit door 
ons toch nodig geacht wordt voor het realiseren van onze doelstellingen, voor het verrichten 

van door de vrijwilligers gewenste financiële transacties (b.v. voor het vergoeden van verze-

kerde schade) of wettelijk is verplicht en toegestaan (b.v. in het kader van politieonderzoeken 

en registraties), doen wij dat alleen na consultatie met de medewerkers. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 Het afsluiten van verzekeringen voor de medewerkers (verzekeraar); 

 Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (Dienst Justis) 

 Het registreren van bestuursleden (Kamer van Koophandel) 

Met deze partijen (verwerkers) worden de nodige afspraken gemaakt of er wordt aangesloten 
op bij die organisaties geldende afspraken voor de beveiliging van persoonsgegevens.  

Rechten omtrent uw gegevens Zie betreffende passage onder F.  
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C. Verwerking persoonsgegevens van “Vrienden van de Delftse Kindertuinen”. 

- 

Dit deel van de Verklaring Gegevensbescherming heeft betrekking op ‘Vrienden van de Delftse 
Kindertuinen’, (kortweg ‘Vrienden’) die het werk van de Delftse Kindertuinen financieel en/of 

anderszins structureel steunen en zich als zodanig hebben aangemeld door ondertekening en 

indiening van een formulier ‘Vriend van de Delftse Kindertuinen’. 

Doelen en verwerkingen 

Persoonsgegevens van Vrienden van de Delftse Kindertuinen worden door de Delftse Kinder-
tuinen verwerkt ten behoeve van de volgende doelen en verwerkingen: 

 De incasso van toegezegde periodieke of eenmalige bijdragen; 

 Toezending van Nieuwsbrieven1 en overige algemene communicatie over voor de kin-

dertuinen relevante ontwikkelingen, evenementen en activiteiten; 
 Persoonsgerichts communicatie (zoals b.v. uitnodigingen). 

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: 

 Een ingevuld en ondertekend formulier ‘Vriend van de Delftse Kindertuinen’.  

In het genoemde formulier wordt u gewezen op onze Verklaring gegevensbescherming. Met de 

ondertekening verklaart u in te stemmen met de hierin genoemde verwerking van gegevens.  

                                                             
1 Toezending van Nieuwsbrieven geschiedt in principe periodiek, totdat geadresseerden zich hiervoor afmelden. 
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Voor deze doelstellingen kunnen Kindertuinen Delft de volgende persoonsgegevens vragen: 

 Voorletters  

 Voornaam 
 Achternaam  

 IBAN-rekeningnummer 

 Adresgegevens  
 Contactgegevens (telefoon en email)

 

Bewaring 

Persoonsgegevens van Vrienden worden bij het secretariaat van de Stichting Kindertuinen 
Delft opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van 

vriendschap en daarna voor maximaal 2 jaar of zoveel langer als op grond van de wet wordt 

vereist. Financiële gegevens worden eveneens opgeslagen in de financiële administratie gedu-

rende maximaal de voor de financiële administratie van stichtingen verplichte periode. 
 

Verstrekking aan derden 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van Vrienden aan derden. Indien dit door ons toch 

nodig geacht wordt voor het realiseren van onze doelstellingen, het verrichten van door Vrien-

den gewenste financiële transacties of wettelijk verplicht en toegestaan is (b.v. in het kader 
van politieonderzoeken), doen wij dat alleen na consultatie met de Vrienden. 
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D. Donors, sponsors en adverteerders 

Dit deel van de Verklaring Gegevensbescherming heeft betrekking op alle overige personen, 
die het werk van de Delftse Kindertuinen steunen door incidentele of structurele financiële of 

andere bijdragen of door te adverteren in onze informatiemedia.  

Doelen en verwerkingen 

Persoonsgegevens van donoren, sponsors en adverteerders worden door Delftse Kindertuinen 

verwerkt ten behoeve van de volgende doelen en verwerkingen: 
 Opmaken en versturen van facturen of de incasso van toegezegde bijdragen; 

 Overeengekomen plaatsing van advertenties;  

 Overeengekomen vermelding van bijdragen in media-uitingen van de Stichting; 

 Toezending van Nieuwsbrieven1 en overige communicatie over voor de kindertuinen re-
levante ontwikkelingen, evenementen en activiteiten; 

 Persoonsgerichte communicatie (zoals b.v. uitnodigingen). 

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: 

 Een ingevuld en ondertekend donor- of sponsor-formulier; 
 Een door de penningmeester toegestuurde en geaccepteerde (betaalde) factuur; 

 Bij incidentele niet-anonieme donaties: registratie van een donatie in onze administratie 

Op de genoemde formulieren, facturen en door de algemene privacy-clausule op onze website 

wordt gewezen op onze Verklaring gegevensbescherming. Met de ondertekening dan wel beta-

ling worden personen geacht in te stemmen met de hierin genoemde verwerking van gege-
vens.  

Voor de bovenstaande doelen kunnen de Delftse Kindertuinen de volgende gegevens vragen: 

 Voorletters  

 Voornaam 
 Achternaam  

 Eventueel bedrijfsnaam 

 IBAN-rekeningnummer 

 Adresgegevens  
 Contactgegevens (telefoon en email)

 
Bewaring 

Persoonsgegevens worden door de Delftse Kindertuinen bij de penningmeester van de Stich-

ting Kindertuinen Delft opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende 

maximaal de periode die op grond van de wet wordt vereist voor de financiële administratie.  
 

Verstrekking aan derden 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van donoren, sponsors, en adverteerders aan derden, 

anders dan in betreffende gevallen is overeengekomen ten aanzien gewenste publieke uitin-

gen. Indien verstrekking door ons toch nodig geacht wordt voor het realiseren van onze doel-
stellingen, voor het verrichten van financiële transacties, of wettelijk verplicht en toegestaan is 

(b.v. in het kader van politieonderzoeken), doen wij dat alleen na consultatie. 
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E. Overige zakelijke contacten (leveranciers, afnemers, etc.) 

Dit deel van de Verklaring Gegevensbescherming heeft betrekking op alle personen waarmee 
de Delftse Kindertuinen zakelijke contacten onderhouden in verband met het leveren of afne-

men van goederen en/of diensten.  

Doelen en verwerkingen 

Persoonsgegevens van zakelijke contacten worden door Delftse Kindertuinen verwerkt ten be-

hoeve van de volgende doelstellingen en verwerkingen: 
 Zakelijke correspondentie zoals het opmaken en versturen van verzoeken, opdrachten 

en/of facturen en het betalen van facturen; 

 Het toezenden van Nieuwsbrieven1 of andere algemene communicatie over de kinder-

tuinen, of evenementen en activiteiten van de kindertuinen, tenzij dit in eerdere op-
drachten of facturen uitdrukkelijk als ongewenst is verklaard.  

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens zijn de Algemene voorwaarden van 

de Stichting Kindertuinen Delft en/of de betreffende zakelijke contacten. 

In onze algemene voorwaarden, op facturen en in de privacy-clausule op onze website wordt 
gewezen op onze Verklaring Gegevensbescherming. Met een levering of afname van goederen 

of diensten en de versturing dan wel betaling van een factuur wordt geacht ingestemd te heb-

ben met de hierin genoemde verwerking van gegevens.  

Voor de bovenstaande doelen kunnen de Delftse Kindertuinen de volgende gegevens vragen: 

 Voorletters  
 Voornaam 

 Achternaam  

 Bedrijfsnaam 

 Nummer Kamer van Koophandel 
 IBAN-rekeningnummer 

 Adresgegevens  

 Contactgegevens (telefoon en email)

 
Bewaring 

Persoonsgegevens worden door de Delftse Kindertuinen door de penningmeester van de 

Stichting Kindertuinen Delft opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 
gedurende maximaal de periode die op grond van de wet wordt vereist voor de financiële 

administratie.  

 

Verstrekking aan derden 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van zakelijke contacten aan derden. Indien dat door 
ons toch nodig geacht wordt voor het realiseren van onze doelstellingen, voor het verrichten 

van gewenste financiële transacties of wettelijk verplicht en toegestaan is (b.v. in het kader 

van politieonderzoeken), doen wij dat alleen na consultatie. 
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F.  Algemene bepalingen 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen of zullen die op 
korte termijn nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  

Dit omvat bijvoorbeeld de volgende maatregelen: 

 Onze medewerkers met toegang tot persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het be-

lang van de bescherming van persoonsgegevens en rechten t.a.v. deze gegevens;  
 Alle personen die namens de Delftse Kindertuinen van persoonsgegevens kennis kun-

nen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze bestanden met per-

soonsgegevens; 
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 

of technische incidenten; 

 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

Ieder waarvan wij persoonsgegevens ontvangen hebben, heeft recht op inzage, rectificatie of 

verwijdering van deze persoonsgegeven. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen ver-

werking van deze persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwer-

kers, of kan een eerder gegeven toestemming worden ingetrokken. Ook heeft ieder het recht 
om de verstrekte gegevens te laten overdragen aan hem/haarzelf of in opdracht van 

hem/haar aan een andere partij. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij gehoor kun-

nen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

Klachten 

Voor een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens direct contact met ons worden 

opgenomen. Ook is er het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgege-
vens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/), dit is de toezichthoudende autoriteit op het 

gebied van privacybescherming. 

 

Vragen 
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze Verklaring Gegevensbescherming kan 

contact worden opgenomen via: Stichting Kindertuinen Delft: info@kindertuinendelft.nl  

 

 
 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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