STICHTING EUROPEES JEUGDPARLEMENT NEDERLAND

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van SEJP Nederland. In deze verklaring kun je alles lezen over hoe
persoonsgegevens worden verzameld en hoe daar mee wordt omgegaan. Er wordt uitgelegd
welke gegevens we verzamelen, voor welke doeleinden en waar deze worden opgeslagen.
Daarnaast worden de rechten van individuen met betrekking tot de verwerking van je gegevens
uitgelegd en hoe gebruik gemaakt kan worden van deze rechten.
Alle vragen, klachten en verzoeken met betrekking tot privacy kunnen worden gericht aan
privacy@eyp.nl
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2018. Stichting EJP Nederland kan deze
privacyverklaring wijzigen wanneer nodig.
Stichting Europees Jeugdparlement Nederland
Stichting Europees Jeugdparlement Nederland heeft als doel het leveren van een bijdrage aan een
beter functioneren van de samenwerking tussen volkeren en landen, zoals zich deze ontwikkeld in
de Europese Unie en haar onderdelen. De Stichting richt zich daarbij speciaal op jongeren. SEJP
Nederland doet dit zonder winstoogmerk. SEJP Nederland vind het van groot belang dat er
waarde wordt gehecht aan de privacy en de rechten van alumni, deelnemers en vrijwilligers,
daarom zal SEJP Nederland de persoonsgegevens van deze(n) uitsluitend gebruiken in
overeenstemming met de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en de omschreven
wijze van gegevensverwerking.
Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland
Linnaeusstraat 48-3
1092 CM Amsterdam
Nederland
tel.: 084-8691833
fax: 084-8691833
kvk: 28077139

Verwerkte persoonsgegevens
Wij verwerken gegevens van: deelnemers aan onze evenementen; deelnemers uit het verleden
(alumni); vrijwilligers; contactpersonen bij onze partners, scholen en sponsors. Dit zijn (deels)
persoonsgegevens. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, dat is afhankelijk van de
positie en de activiteit waaraan deelgenomen wordt. Het verwerken van bepaalde gegevens is
nodig voor het uitvoeren van onze activiteiten, en het verstrekken van deze gegevens is daarom
ook vereist voor deelname.
De volgende gegevens worden door SEJP Nederland verzameld:
Van alumni:
● Personalia (naam, geboortedatum);
● Contactgegevens (e-mail);
● Allergieën en dieetwensen;
● Ziekte gegevens .
Van deelnemers:
● Personalia (naam, geboortedatum, geslacht);
● Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, telefoonnummer van een naaste);
● Allergieën en dieetwensen;
● (Pas)foto;
● Ziektegegevens.
Van vrijwilligers:
● Personalia (naam, geboortedatum, geslacht);
● Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, telefoonnummer van een naaste);
● Allergieën en dieetwensen;
● Ziektegegevens.
Van contactpersonen bij scholen, partners en sponsoren:
● Personalia (naam);
● Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer).
Doeleinden en rechtsgronden van verwerking
Bovenstaande gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
● Contact houden met de deelnemer, sponsor, school, alumni of vrijwilliger;
● Faciliteiten beschikbaar stellen;
● Controleren of iemand wel tot de doelgroep behoort;
● In geval van nood contact op kunnen nemen met een naaste;
● Accommoderen aan de (dieet)wensen van de deelnemer, alumni of vrijwilliger;
● Welzijn van de vrijwilliger, deelnemer of alumni garanderen;
● Voor de jury van onze selectie conferenties, opdat zij de deelnemers kunnen herkennen.

SEJP Nederland verwerkt deze gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
● Toestemming, bij aanmelding voor een activiteit of evenement; inschrijving voor de
nieuwsbrief op de website; het invullen van overige online formulieren;
● Uitvoering van een overeenkomst, bij deelname aan een van onze activiteiten;
● Gerechtvaardigd belang, bij het voeren van administratie om onze activiteiten te kunnen
uitvoeren.
Persoonsgegevens worden verkregen via formulieren, ingevuld door de betrokkene zelf. Daarnaast
worden gegevens van sponsors, partners en scholen ook verkregen uit openbare bronnen, zoals
de website van de instantie.
Bewaartermijn
SEJP Nederlands bewaart voor deelnemers en vrijwilligers de gegevens tot drie maanden na de
activiteit, om er voor te zorgen dat alle administratie na de activiteit afgerond is voordat de
gegevens verwijderd worden. Van alumni, contactpersonen bij scholen en sponsoren bewaren wij
contactgegevens totdat de persoon aangeeft niet meer in ons bestand te willen staan (zie
Privacyrechten).
Verschaffen van informatie aan derden
Wij werken samen met 40 zusterorganisaties in Europa. Wij verschaffen gegevens aan
zusterorganisaties uitsluitend wanneer dat nodig is voor deelname aan activiteiten in het
buitenland, en wanneer de betrokkene hier toestemming voor geeft.
Minderjarigen
Bij jongeren onder de zestien jaar vragen wij altijd toestemming aan de ouders of wettelijke
vertegenwoordigers voor het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens.
Geautomatiseerde besluitvorming
De SEJP Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief
profilering. Wij nemen geen besluiten op basis van automatisch verwerkte persoonsgegevens.
Beveiliging
Wij doen ons best om met beveiligingsmaatregelen misbruik of ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen (bestuursleden, projectleiders en
organisatoren) hebben toegang tot persoonsgegevens. Daarnaast wordt bijgehouden wie op welk
moment toegang heeft gehad tot de persoonsgegevens. Ten slotte zijn persoonsgegevens
opgeslagen op servers beveiligd met tweestapsverificatie en TLS versleuteling.

Privacyrechten
Recht op inzage
Je hebt te allen tijde het recht om de door jouw verstrekte gegevens op te vragen. Alle gegevens
die door ons verwerkt en bewaard worden, kunnen worden opgevraagd bij het bestuur van SEJP.
Recht op correctie en aanvulling
Als jouw gegevens niet kloppen, veranderen of niet compleet zijn, heb je het recht om dit te laten
aanpassen door SEJP.
Recht op verwijdering en vergetelheid
Je hebt het recht om jouw gegevens door SEJP te laten verwijderen.
Recht op bezwaar
Je hebt altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met privacy@eyp.nl
Wij helpen je graag als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht
dit niet lukken, heb je op grond van de AVG privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen
bij de privacytoezichthouder: de autoriteit persoonsgegevens.

