Voor haar bemiddelende rol gebruikt SAMEN verschillende persoonlijke gegevens. Dit document beschrijft hoe bij het project SAMEN wordt omgegaan met
het vergaren, bewaren en vernietigen van persoonlijke gegevens. Hierbij maken we een onderscheid tussen lange termijn vrijwilligerswerk en groepsreizen.

Vrijwilligerswerk: Lange termijn
Welke gegevens
Interesse via website / mail
- Naam
- Email
- Woonplaats (optioneel)
- Telefoonnummer (optioneel)
Aanmeldingsformulier
- Naam
- Adresgegevens
- Paspoortnummer
- Info deelnemers
(studie, hobby’s, eigenschappen)
- Motivatie en verwachtingen
- Vragen over gezondheid
(o.a. medicijngebruik)
- Persoonlijke zaken
(‘wat moeten we van je weten
t.a.v. de reis?’)
Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG)
Bankgegevens
SAMENwerkingsovereenkomst
- Gegevens thuisfront
- Medische gegevens
- Verzekering gegevens

Waarvoor wordt het gebruikt
- Contact opnemen en beantwoorden van vragen.
- Informeren over aankomende trainingsweekenden.

(Bij geen verdere interesse worden deze gegevens na maximaal een jaar verwijdert)
- De kerngroep van SAMEN beoordeelt of je ´groen licht´ krijgt.

Wie krijgt het te zien
Coördinator

Coördinator
Kerngroep SAMEN

- Informatie uit het formulier wordt gebruikt bij het vinden van een maatje en een project.

Coördinator

- Informatie uit het formulier wordt gedeeld met je begeleiders.

Coördinator
Begeleiders

- Informatie uit het formulier (naam, adres, geboortedatum, emailadres) worden gebruikt
voor de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag, de aanvullende
ziektekostenverzekering van Erasmus+ en wordt gebruikt voor de verantwoording naar
fondsen en subsidiegevers.
- In het belang van de veiligheid van de kinderen op de projecten.

Coördinator
Fondsen en
subsidiegevers

- Het overmaken van vergoedingen voor het vliegticket en zakgeld.

Coördinator
Penningmeester SAMEN
Coördinator
Begeleiders
Ouders/verzorgers
deelnemers

- ‘Thuisblijfinformatie’ gebruiken wij in noodgevallen tijdens de reis en om contact op te
kunnen nemen met ouders / verzorgers.
(Na thuiskomst wordt de thuisblijfinformatie verwijdert)

Coördinator

Vrijwilligerswerk: Groepsreis
Welke gegevens
Interesse via website / mail
- Naam
- Email
- Woonplaats (optioneel)
- Telefoonnummer (optioneel)
Aanmeldingsformulier
- Naam
- Adresgegevens
- Paspoortnummer
- Info deelnemers
(studie, hobby’s, eigenschappen)
- Motivatie en verwachtingen
- Vragen over gezondheid
(o.a. medicijngebruik)
- Persoonlijke zaken
(‘wat moeten we van je weten
t.a.v. de reis?’)

Waarvoor wordt het gebruikt
- Contact opnemen en beantwoorden van vragen.
- Informeren over aankomende groepsreizen

- Informatie uit het formulier (naam, adres, geboortedatum, emailadres) worden gebruikt
voor de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag en wordt gebruikt voor de
verantwoording naar fondsen en subsidiegevers.

Coördinator
Fondsen en
subsidiegevers

Verklaring Omtrent Gedrag

- In het belang van de veiligheid van de kinderen op de projecten.

Coördinator

SAMENwerkingsovereenkomst
- Gegevens thuisfront
- Medische gegevens
- Verzekering gegevens

- ‘Thuisblijfinformatie’ gebruiken wij in noodgevallen tijdens de reis en om contact op te
kunnen nemen met ouders / verzorgers.

Coördinator
Begeleiders reis
Ouders/verzorgers
deelnemers

(Bij geen verdere interesse worden deze gegevens na maximaal een jaar verwijdert)
- De begeleiders van de reis beoordelen of je mee mag met de reis.

(Na thuiskomst wordt de thuisblijfinformatie verwijdert)

Wie krijgt het te zien
Coördinator

Coördinator
Begeleiders reis

Bewaren gegevens:
In verband met rapportage naar en controles van subsidiegevers en fondsen bewaren wij de formulieren en gegevens vijf jaar, tenzij hierboven anders
aangegeven. Daarna wordt de informatie verwijdert. Naast de subsidiegevers en fondsen worden jouw gegevens niet gedeeld met derden. Wil je inzicht in
de gegevens die wij van jou hebben, neem dan contact op via info@samen.org.

