
Privacy-beleid van de Stichting Samen Ontspannen (SSO) 

Dit privacy-beleid is van toepassing op persoonsgegevens die de SSO verwerkt van haar vrijwilligers, donateurs, 

bestuursleden en deelnemers. 

Persoonsgegevens die wij verwerken:  

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Geboortedatum 

• Bankrekeningnummer 

• Verzekeringsnummer 

• Overige persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het 

inschrijfformulier voor onze reizen als deelnemer of begeleider 

• Medische gegevens van de deelnemers om te kunnen bepalen in hoeverre deelname verantwoord kan 

verlopen. 

Met welk doel en van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

• Uw naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het 

afhandelen van uw inschrijving en betaling. 

• Uw naam en beeldmateriaal waarop u herkenbaar bent kunnen worden gebruikt voor het promoten van 

onze activiteiten op onze website en sociale mediapagina’s. 

• Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om u te informeren over de reizen van de 

SSO, toezending van de Nieuwsbrief en om u informatie te sturen over zaken die de SSO betreffen, 

zoals een eventuele kennismakingsbijeenkomst of reünie, jubilea, afscheid van begeleiders of 

bestuursleden en dergelijke. 

Uiteraard verwerken wij ook persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (bv 

onze fiscale verplichtingen. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens: 

De SSO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor 

uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende uw inschrijvingsproces en tot ca 

18  maanden,  na de reis waarvoor u inschreef. Na afloop van deze termijn verwijdert en/of anonimiseert de SSO 

de persoonsgegevens, tenzij het op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te 

bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

SSO verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Als de SSO een externe organisatie vraagt uw gegevens te 

verwerken, sluit zij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens als bij de SSO zelf. 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken: 

De SSO gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw 

privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 

gebruikersgemak.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw Browser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast 

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

De SSO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk 



heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 

info@samenontspannen.nl  

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden dan via onze website bekend gemaakt. 
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