
 

 
 

AVG document 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming(AVG) van toepassing. 
De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een 
persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens). Het maakt niet uit of  
de persoonsgegevens digitaal zijn vastgelegd (in een spreadsheet of 
een administratiesysteem) of dat er namen en adressen op papier  
staan. 
In dit document is beschreven wat Stichting Herberg Papilio heeft 
geregeld om de persoonsgegevens van deelnemende gezinnen, 
vrijwilligers en donateurs, begunstigers en sponsors te beschermen. 
 
Privacyverklaring: 
• Dit AVG document betreft Stichting Herberg Papilio.  

Contact gegevens: Herberg Papilio, Carselispad 10, 5993 EV 
Maasbree. KvK: 58517189, Bank: NL91RABO 0100913725 
www.herbergpapilio.nl 

• Herberg Papilio legt de volgende gegevens vast van gezinnen die zich 
aanmelden om in aanmerking te komen voor een vakantieweek(hierna 
te noemen: gasten). De NAW gegevens plus geboortedata van 
kinderen en het overleden kind, plus e-mail adres. De NAW gegevens 
en het e-mail adres worden nog bewaard voor uitnodigen voor de 
terugkomdag of andere activiteiten. De gezinnen geven hiervoor hun 
expliciete toestemming. 

• Uitsluitend de secretaris heeft toegang tot de documenten en 
persoonsgegevens van de gasten. 
 

• Herberg Papilio legt de volgende gegevens vast van vrijwilligers. De 
NAW gegevensplus geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres. 
Nadat een vrijwilliger stopt zullen deze gegevens worden verwijderd.  

 
• De secretaris beheert deze documenten. Ze worden opgeslagen in 

Google Drive.  Inzage in Google Drive hebben alle bestuursleden.  
 

• De gasten en vrijwilligers hebben te allen tijde de mogelijkheid om te 
verzoeken persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. De gasten en vrijwilligers hebben tevens het recht om te 
allen tijde hun verleende toestemming in te trekken en eveneens het 
recht een klacht in te dienen.  
 

• Herberg Papilio stuurt digitale nieuwsbrieven naar vrijwilligers, 
bezoekende gezinnen, donateurs, begunstigers en sponsors. 
De ontvangers van deze nieuwsbrieven kunnen zich ten allen tijde 
uitschrijven (unsubscribe)  voor ontvangst van deze nieuwsbrief. De 
uitschrijf mogelijkheid is in de digitale nieuwsbrief opgenomen. 

 



Register van persoonsgegevens: 
Herberg Papilio zet de persoonsgegevens van de gezinnen en vrijwilligers 
per vakantieweek in een excel document. Dit document dient als een 
persoonsregister waarin de verwerking van de persoonsgegevens wordt 
bijgehouden. Na afloop van de vakantieweek worden de meeste gegevens 
van de gezinnen verwijderd echter de naam en het e-mail adres worden 
bewaard.  

 
Inrichten systeem: 
Wij gebruiken dit systeem op een dusdanige manier dat de mensen altijd 
toestemming wordt gevraagd om hun gegevens achter te laten. We zullen 
nooit gegevens of informatie doorsturen zonder vooraf toestemming aan 
de betreffende persoon te hebben gevraagd. 

 
Datalek melden: 
Op het moment dat Herberg Papilio wordt geconfronteerd met een datalek 
(ook een gestolen laptop of verloren USB stick) wordt dit meteen 
gedocumenteerd en zo mogelijk binnen 72 uur  gemeld aan de autoriteit 
persoonsgegevens. Het datalek wordt beschreven alsmede de gevolgen 
en de genomen maatregelen. 
 
Verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens: 
De deelnemers (gasten en vrijwilligers, donateurs, begunstigers en 
sponsors) vragen wij op het aanmeldformulier altijd toestemming voor de 
verwerking van persoonsgegevens en gebruiken deze alleen als de 
deelnemers in alle vrijheid, ondubbelzinnig en door een verklaring hebben 
afgegeven.  
Alle verwerkte persoonsgegevens zijn gedocumenteerd en op deze 
documenten is de toestemming van de deelnemers terug te vinden. 
Deelnemers hebben te allen tijde het recht deze toestemming in te 
trekken, de gegevens te wijzigen, in te zien of te verwijderen. 
 
Broekhuizen, 
1 april 2019 
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