COMBO privacyverklaring
Dit is het Privacy beleid van Stichting Combinatie Onderwijsorganisaties (COMBO), gevestigd aan
Drieharingstraat 6, 3511 BJ, Utrecht, Nederland. Dit Privacy Statement kan gewijzigd worden.
Gebruikers worden geadviseerd regelmatig dit document te herzien voor mogelijke updates.
Wijzigingen zullen zichtbaar gemaakt worden op de website. Dit Privacy Statement is als laatst
gewijzigd op 20-2-2019.
Stichting COMBO is werkzaam voor de jongerenverenigingen LAKS en JOB.

Wettelijke grondslag voor taken
Ministerie OCenW, artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies
1.

De minister verstrekt Combo subsidie per boekjaar voor in ieder geval het ontwikkelen en in stand houden
van een servicecentrum dat en een facilitaire organisatie die, ten behoeve van LAKS en JOB, tot taak heeft:
a.

het verzorgen van de beheerstaken van deze organisaties, en

b.

het verlenen van diensten aan leerlingen van het voortgezet onderwijs en deelnemers aan het
beroepsonderwijs en zo mogelijk tevens de educatie.

2.

De taak bedoeld in het eerste lid omvat in ieder geval:
a.

het op verzoek van LAKS of JOB verzorgen van cursussen,

b.

het zorgdragen voor de bestedingen van LAKS en JOB,

c.

het onderling afstemmen van de activiteitenplannen en de begrotingen tussen Combo en LAKS of
JOB,

d.

het gevraagd en ongevraagd advies geven aan LAKS en JOB,

e.

het verzorgen van informatie voor leerlingen en deelnemers

f.

het verzamelen van gegevens over scholen en instellingen met betrekking tot de positie van leerlingen
onderscheidenlijk deelnemers,

g.

het verzorgen van een klachtenlijn, en

h.

het uitvoeren van bijkomende projecten.

In het kader van de wettelijk vastgestelde taken verwerkt Stichting COMBO persoonsgegevens van
werknemers, jongerenbesturen, vrijwilligers voor Stichting COMBO, LAKS en JOB, en deelnemers
van door COMBO, LAKS en JOB georganiseerde cursussen en trainingen. Alle medewerkers die
toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht en een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG).
Hieronder staat uitgewerkt hoe wij deze gegevens vastleggen, verwerken en bewaren.
Vrijwilligers LAKS en JOB
Van vrijwilligers bewaren wij persoonsgegevens voor het administreren van vrijwilligersvergoedingen
en onkostenvergoedingen. Hiervoor verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
Naam, Geboortedatum en – plaats, Adresgegevens, Contactgegevens, BSN-nummer, IBAN
Bankrekeningnummer.

Wie heeft er toegang tot deze gegevens?
Deze gegevens zijn toegankelijk voor de directeur en het secretariaat van Stichting COMBO, en de
penningmeester van de betreffende vereniging.
Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
• 7 jaar: Gegevens uit de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn (gegevens met betrekking
tot vrijwilligersvergoedingen en bestuursvergoedingen: IB-47, naam, BSN,
bankrekeningnummer, ontvangen vergoedingen)
Deelnemers aan cursussen en trainingen LAKS en JOB
Van deelnemers aan cursussen en trainingenleggen wij persoonsgegevens vast. De
persoonsgegevens die worden vastgelegd zijn:
Naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, school, e-mailadres leerling of student,
telefoonnummer leerling of student, contactpersoon school, e-mailadres contactpersoon school,
noodnummer, dieetwensen en medische gegevens.
Het vastleggen van de genoemde persoonsgegevens is nodig om de volgende redenen. Ten eerste is
de naam en geboortedatum nodig voor het bijhouden van een register van deelname en certificering
van de cursus. De adresgegevens worden gebruikt om certificaten te versturen naar leerlingen of
studenten of eventueel de factuur indien de leerling de kosten zelf betaalt. Het is belangrijk om te
weten op welke school de leerlingen of studenten zitten, zodat er genoeg variatie in de
deelnemersgroep gecreëerd kan worden. Het niveau en het schooljaar van de deelnemer is van
belang zodat de trainers optimaal voorbereid kunnen zijn op de specifieke deelnemersgroep. De emailadressen van leerlingen of studenten worden gebruikt om hen bevestigingsmails en/op updates
te sturen, met betrekkingen tot de cursus. De telefoonnummers worden opgeslagen, zodat leerlingen
of studenten bereikt kunnen worden wanneer nodig. De contactpersoon van de school en zijn/haar emailadres wordt gebruikt om de contactpersoon op de hoogte te stellen van de deelname aan de
cursus van de leerling of student. Ook is het noodnummer cruciaal, zodat de ouders van de leerling of
student bereikt kunnen worden wanneer dit nodig is. Ten slotte zijn dieetwensen en medische
gegevens van belang voor zowel de trainers als StayOkay. Ook is het geslacht van belang, zodat de
kamers in de StayOkay in de goede verhouding kunnen worden gereserveerd. Nadat de cursussen
en trainingen hebben plaatsgevonden, worden de gegevens verwijderd.
Wie hebben toegang tot deze gegevens?


Het secretariaat van stichting COMBO heeft tot al deze eerder genoemde gegevens toegang.



De trainers hebben toegang tot: naam, geboortedatum, adresgegevens, school, e-mailadres
leerling of student, telefoonnummer leerling of student, noodnummer, dieetwensen en
medische gegevens.



De StayOkay krijgt toegang tot de volgende, geanonimiseerde, gegevens: het aantal jongens
en het aantal meisjes en de dieetwensen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?


Oneindig: naam leerling of student, geboortedatum, school leerling of student en behaalde
certificaat, ten behoeve van het deelnemers- en certificeringsregister.



Tot einde van het schooljaar waarin de cursus plaatsvond: e-mailadres leerling, ten behoeve
van het eventuele aanschrijven voor andere activiteiten.



Tot na afloop van de cursus: alle overige gegevens (geslacht, adresgegevens, emailadressen, telefoonnummers, contactpersoon school, e-mail adres contactpersoon school,
noodnummer, dieetwensen, medische gegevens).

