
R.K. Jeugdraad – Privacy statement  

 

 zie ook www.mettenburcht.nl 

 

De R.K. Jeugdraad verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant 

informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de 

verwerking van persoonsgegevens door de R.K. Jeugdraad.  

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld u naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 

combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze 

daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

 

Van wie verwerkt de R.K. Jeugdraad persoonsgegevens?  

De R.K. Jeugdraad verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie de R.K. Jeugdraad een directe 

of indirect relatie heeft, wil krijgen, of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

• Afgevaardigden van de verenigingen die de Mettenburcht huren. 

• Privé personen die de Mettenburcht huren. 

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar de R.K. Jeugdraad een relatie 

mee heeft, wil krijgen of heeft gehad. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

De R.K. Jeugdraad verwerkt uw persoonsgegevens in haar eigen administratie en opgestelde 

huurcontracten. Dit zijn basale persoonsgegevens, het is niet nodig om bijzondere persoonsgegevens 

te verwerken. 

 

Hoe gaat de R.K. Jeugdraad met mijn persoonsgegevens om?  

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 

gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.  

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  

Alleen het bestuur en vrijwilligers van de  R.K. Jeugdraad kunnen uw gegevens inzien.  

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

Gegevens gerelateerd aan de verhuur van de Mettenburcht worden in beperkte vorm bewaard. Het is 

voor de R.K. Jeugdraad met deze informatie mogelijk oud-huurders te informeren over bijvoorbeeld 

een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.  

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de R.K. Jeugdraad gebonden aan de daarvoor geldende 

wet- en regelgeving.  

 

Kan ik zien welke gegevens de  R.K. Jeugdraad van mij verwerkt?  

Bij het bestuur kan contact opgenomen worden om de gegevens in te zien. 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de R.K. Jeugdraad kunt u 

terecht bij het bestuur van de R.K. Jeugdraad via jeugdraadnieuwveen@gmail.com.  

 

Wijzigingen privacy beleid  

De R.K. Jeugdraad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. 

Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid wanneer gewenst te raadplegen, zodat u van de 

wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy beleid raadplegen via www.mettenburcht.nl. 


