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Per 26 mei 2018 is de nieuwe wet omtrent bescherming van persoonsgegevens ingegaan, 
ook wel bekend als de AVG. Voor Stichting BalanceBuddy betekent dit dat aan een aantal 
zaken voldaan moet worden, deze zullen hieronder belicht worden. Voor ons staat de 
bescherming van de gevoelige gegevens van de vrijwilligers en de gezinnen, hierna te 
noemen deelnemers, voorop. De nieuwe wijze van handelen door Stichting BalanceBuddy 
zal middels een aantal punten in dit plan beschreven worden. 
 
Inschrijving 

De eerste gegevens die zowel de vrijwilligers als de deelnemers bij Stichting 
BalanceBuddy invoeren zijn op het inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier 
zullen de volgende persoonsgegevens opgevraagd worden: voor- en achternaam, 
adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en geslacht. Wanneer een 
deelnemer of vrijwilliger kiest om zich uit te schrijven, zullen de gegevens binnen 
een jaar verwijderd worden uit ons systeem. Bij het inschrijfformulier is een extra 
clausule opgenomen waarin er toestemming wordt gevraagd voor intern gebruik 
van foto’s. De vrijwilliger heeft hierbij de keuze om niet op foto’s te verschijnen, na 
toestemming op foto’s te verschijnen, of zonder extra mondelinge toestemming op 
de foto gezet te mogen worden.  Hetzelfde geldt voor de kinderen en ouders, waar 
deze keuze voor de kinderen bij de ouders ligt. 

 
Vrijwilligers- en deelnemersgegevens 

Elk Stedelijk Bestuur administreert de gegevens van de deelnemers en vrijwilligers 
in de desbetreffende stad. Deze gegevens zijn persoonlijk, om deze reden is de 
administratie alleen toegankelijk voor het huidige Stedelijk Bestuur en de 
Voorzitter van het Landelijke Bestuur.  

 

Verdere persoonsgegevens 
Wanneer Stichting BalanceBuddy een activiteit organiseert waar meer gegevens 
voor nodig zijn dan gevraagd op het inschrijfformulier, zullen wij zorgvuldig met 
deze gegevens omgaan. In het geval van activiteiten met het vereiste van extra 
persoonsgegevens dan zal het Landelijke Bestuur toezien op een zorgvuldige 
behandeling door de Stedelijke Besturen. Aan het eind van het studiejaar zorgen 
de Stedelijke Besturen dat deze specifieke persoonsgegevens verwijderd worden 
uit de mail, drive en andere opslagplekken die gebruikt zijn door de bestuursleden. 

 

Foto’s 
Foto’s op de website en de Social Media pagina’s van Stichting BalanceBuddy 
worden enkel geplaatst na (mondelinge) toestemming van de desbetreffende 
persoon. Ook zal er aan het begin van elke activiteit waarbij een fotograaf aanwezig 
is gevraagd worden of iemand niet op de foto wil. De persoon hoeft niet 
publiekelijk te zeggen dat hij/zij niet op de foto wil, maar kan dit ook later melden 
bij de fotograaf. Achteraf kan altijd aangegeven worden dat een persoon een foto 
liever niet op onze platforms ziet van zichzelf of van zijn of haar kind. De 
desbetreffende foto zal dan uiteraard verwijderd worden.  
  



 

Archief 
Om de geschiedenis in- en overzichtelijk te houden, beheert het Landelijke Bestuur 
een archief. Dit archief is alleen toegankelijk voor het zittende bestuur en bij 
uitzondering voor Stedelijke Bestuursleden onder toezicht van een Landelijk 
Bestuurslid. Tevens zullen de artikelen in het archief geen onnodige 
persoonsgegevens bevatten. Het archief heeft bij Stichting BalanceBuddy dus een 
werk dragende functie. 
  

Externe gegevens 
Stichting BalanceBuddy beheert verschillende lijsten met gegevens van externen. 
Onder andere een lijst met partners en een lijst met de actuele trainers. Ook 
beschikt Stichting BalanceBuddy over een lijst met contactgegevens van mede-
organisaties, ondernemingen en professionals welke ieder via de mail op de 
hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen Stichting BalanceBuddy. 
Deze lijsten bestaan allen enkel uit actuele contacten van Stichting BalanceBuddy. 
Benaderde bedrijven voor een partnerschap die dat verzoek hebben afgewezen, 
worden enkel met bedrijfsnaam in het document genoemd en niet meer benaderd 
in de toekomst. Dit maakt het werk van onze Netwerk Coördinator doelbewuster 
en efficiënter. In deze lijsten worden enkel de naam, het vakgebied, het mailadres 
en eventueel het telefoonnummer van de instantie of trainer opgenomen. De 
lijsten zijn enkel beschikbaar voor Landelijke bestuursleden. Deze gegevens 
worden niet met externe partijen gedeeld.   

 

Verwijderen, inzien en opvragen eigen gegevens 
Een vrijwilliger of deelnemer heeft ten alle tijden het recht om zijn/haar gegevens 
op te vragen, in te zien, te wijzigen en eventueel te verwijderen. Een verzoek tot 
verwijderen of het opvragen van deze gegevens, voor zover bij Stichting 
BalanceBuddy bekend, kan de contribuant in kwestie zelf indienen door te mailen 
naar info@balancebuddy.nu. Het bestuur tracht deze aanvragen binnen tien 
werkdagen te beantwoorden en te verwerken. Houd hierbij echter rekening met 
de capaciteiten van het bestuur in drukke perioden. Indien een vrijwilliger of 
deelnemer wenst al zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen, is het niet 
mogelijk om contribuant te blijven bij Stichting BalanceBuddy. De desbetreffende 
persoon zal worden uitgeschreven bij Stichting BalanceBuddy. 

 

Belangrijke zaken voor de ouders in het kort 
Vanaf het begin zullen door Stichting BalanceBuddy gegevens worden opgevraagd, 
zoals uw telefoonnummer. Dit vragen wij van u om zo goed mogelijk  samen met u 
en uw kind te kunnen werken aan gezondheid. Deze gegevens kunnen alleen door 
bestuursleden ingezien worden en zullen zo spoedig mogelijk nadat u stopt met 
het project verwijdert worden uit onze databestanden. Uw gegevens kunt u 
opvragen door een mail te sturen naar info@balancebuddy.nu. Ook kunt u altijd 
aangeven als u liever niet hebt dat er foto’s van u of uw kind gemaakt worden, 
hiernaast kunt u vragen of er foto’s van u of uw kind van onze platforms (zoals 
instagram) af mogen.  
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