Privacy verklaring FLOOR jongerencoaching
FLOOR jongerencoaching verwerkt persoonsgegevens en streeft ernaar om dit zo zorgvuldig
mogelijk en volgens de privacyregelgeving te doen. In deze privacy verklaring geven wij antwoord op
de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door FLOOR jongerencoaching.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer een combinatie van
die gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je 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.
Wie is bij FLOOR verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
De projectleider verwerkt de meeste persoonsgegevens, is verwerkingsverantwoordelijke en functionaris
voor gegevensbescherming. De coach coördinator verwerkt met name de gegevens over de voortgang van
de coachtrajecten en is op dat gebied ook verantwoordelijk. FLOOR slaat deze gegevens op in Dropbox.
Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor derden, behalve de gegevens die in deze privacy verklaring
expliciet genoemd worden. Daarnaast verwerken vertrouwenspersonen persoonsgegevens, deze zijn
vertrouwelijk en dus ook niet zichtbaar voor de FLOOR-organisatie.
Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Zo kan FLOOR jongeren die gecoacht willen worden en organisaties die diensten willen afnemen, goed
bedienen. Daarnaast vraagt de belasting en de verzekering om gegevens bij te houden.
Welke gegevens worden bewaard?
medewerkers (in dienstverband en ZZP)
FLOOR houdt alleen de gegevens bij van medewerkers die wettelijk benodigd zijn voor een goede
arbeidsrelatie. Daarnaast werkt FLOOR met ZZP-ers, hiervoor geldt hetzelfde. Uiteraard zijn hiervoor in
beperkter mate gegevens nodig dan voor medewerkers in dienstverband.
coaches
FLOOR houdt naam- en adresgegevens bij van coaches. Evenals kopie ID-bewijs, VOG, foto’s en
declaratiegegevens. Daarnaast wordt de voortgang van de coachtrajecten bijgehouden. Telefoonnummers
en e-mailadressen worden onder de coaches verspreid, maar niet openbaar gemaakt. Telefoonnummers en
e-mailadressen worden alleen verspreid onder derden als de coach daar toestemming voor geeft. Ook foto’s
worden niet zonder toestemming openbaar gemaakt. Doel van deze gegevensverwerking is een zo goed
mogelijke bediening van coachees, het creëren van onderlinge verbinding tussen de coaches, de
communicatie en financiële administratie van FLOOR jongerencoaching. Bovendien vraagt de verzekering
om een administratie van vrijwilligers.
coachees
FLOOR houdt naam- en woonplaatsgegevens bij van coachees en soms ook van de ouders. Daarnaast
wordt de voortgang van de coachtrajecten bijgehouden en worden facturen bewaard voor coachees die
kiezen voor een betaling van het coachtrajecte in plaats van een tegenprestatie. Deze gegevens worden niet
verspreid buiten de FOOR-organisatie. Telefoonnummers en e-mailadressen worden alleen onder derden
verspreid (bijvoorbeeld voor een kennismakingsgesprek met een coach) als de coachee daar toestemming
voor geeft. Ook foto’s worden niet zonder toestemming openbaar gemaakt. Doel van deze
gegevensverwerking is een zo goed mogelijke bediening van coachees en de communicatie van FLOOR
jongerencoaching.
bestuursleden
FLOOR houdt van bestuursleden naam-, adres-, woonplaats-, declaratiegegevens en fotomateriaal bij. Van
deze gegevens worden alleen namen op de website verspreid. De naw-gegevens worden onder de
bestuursleden onderling en de projectleider verspreid. De declaratiegegevens worden bewaard ten behoeve
van de financiële administratie. Daarnaast worden vrijwilligersovereenkomsten en kopieën van ID-bewijzen
bewaard ten behoeve van de verzekering.
vertrouwenspersonen
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FLOOR houdt van vertrouwenspersonen naam-, woonplaats- en declaratiegegevens en fotomateriaal bij.
Van deze gegevens worden alleen namen en foto’s op de website verspreid. De declaratiegegevens worden
bewaard ten behoeve van de financiële administratie. Daarnaast worden vrijwilligersovereenkomsten en
kopieën van ID-bewijzen bewaard ten behoeve van de verzekering.
workshopdeelnemers
FLOOR houdt alleen naamgegevens bij van deelnemers aan workshops. Soms worden er foto’s gemaakt
ten behoeve van de communicatie van FLOOR. Foto’s worden alleen onder derden verspreid als de
deelnemer daar toestemming voor geeft.
abonnees nieuwsbrief
Mensen die op de hoogte willen blijven van FLOOR kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief en zich te
allen tijde weer uitschrijven. Gegevens van de mensen die uitgeschreven zijn, worden niet bewaard.
organisaties
We verzamelen gegevens van organisaties waar FLOOR een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad.
Hoe lang worden gegevens bewaard?
Gegevens worden bewaard zolang ze behulpzaam zijn voor het goed functioneren van FLOOR
jongerencoaching. Dat wil zeggen het goed bedienen van jongeren en organisaties. Als het over
geldstromen gaat bewaart FLOOR gegevens zolang als de wet dat voorschrijft.
Welke rechten heb ik als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens?
Naast het eisen van een privacy verklaring kunnen betrokkenen hun gegevens opvragen bij de projectleider
en deze zo nodig corrigeren. Daarnaast bestaat het recht om gegevens te laten wissen of minder gegevens
te laten bewaren.
Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door FLOOR kunnen betrokkenen
terecht bij de projectleider of coach coördinator van FLOOR. Mocht zij er samen niet uitkomen, dan de
betrokkene zich melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2

