SummerZ Privacyverklaring
Wat doet SummerZ met je persoonlijke gegevens?
SummerZ verzamelt en verwerkt alleen jouw persoonlijke gegevens wanneer deze nodig zijn voor het
doel waarvoor we ze verzamelen. We doen onze uiterste best om jou als coach of deelnemer de
mooiste zomerkampervaring te geven. En we zetten ons 100% in voor de kinderen die aan de
zomerkampen deelnemen. Om dit allemaal te verwezenlijken en jou goed van dienst te zijn, bewaren
we je basisgegevens zoals je naam, adres, e-mail en telefoon. Als je geïnteresseerd bent in SummerZ,
bewaren we je persoonlijke voorkeuren, als donateur bewaren we (moeten we!) je financiële
gegevens en als deelnemer/coach bewaren we ook je medische en verzekeringsgegevens.
Je medische gegevens
Voor je deelneemt aan een reis, beantwoordt je enkele medische basisvragen. Wanneer je
antwoorden daartoe aanleiding geven, bespreken we je vragenlijst (anoniem) met een medisch
persoon.
Referenties
Bij je aanmelding geef je een aantal referenties op. Deze kunnen wij benaderen over de mogelijke
deelname aan jouw reis. Het resultaat van deze gesprekken voegen we toe aan je persoonlijke
gegevens.
We bewaren je gegevens veilig
Alle digitale apparaten bij SummerZ zijn afgeschermd met een beveiligde toegang. Iedere
vrijwilliger/medewerker heeft een persoonlijke inlogcode met de daarbij behorende bevoegdheden.
Je persoonlijke gegevens bewaren we op onze SummerZ-website. Deze is ondergebracht bij One.com
in Nederland. Onze, relatiegegevens, facturen, documenten en andere bestanden bewaren we op
software van Microsof en OVAS. Deze bedrijven voldoen aan strenge privacy-normen.
Wij monitoren onze website
Wanneer je op onze website komt, dan houdt Google bij welke pagina‘s je bekijkt. Daarmee kunnen
wij zien waar je in geïnteresseerd bent. Met die kennis maken we onze website op termijn steeds
beter. We gebruiken geen cookies. Na je bezoek aan SummerZ.nl krijg je dus geen advertenties van
ons te zien.
We verkopen je gegevens niet en in principe delen we jouw persoonlijke gegevens niet met anderen.
Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Met onze zakenpartners
bijvoorbeeld delen we soms je persoonlijke gegevens:
1. Het bedrijf dat jouw vliegticket regelt krijgt de benodigde gegevens.
2. Ook de Nederlandse overheid kan jouw gegevens bij ons opvragen. Dat is wettelijk verplicht.
3. Indien nodig helpen wij jou aan een visum. We gebruiken je identiteitsbewijs met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid. Wij gebruiken deze dan ook alleen voor het doel van de aanvraag
in een beveiligde kluis. Mocht het ondanks onze zorg voor jouw identiteitsbewijs toch fout

gaan, dan vergoedt SummerZ alle kosten van een nieuw identiteitsbewijs. Let op: SummerZ is
niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
Natuurlijk gebeurt dat volgens de daarvoor geldende regels en de privacy overeenkomsten.
We bewaren je gegevens tijdelijk
Je boekingsgegevens, contracten, facturen en bankgegevens moeten we vanwege de Nederlandse
wet zeven jaar bewaren. Daarna verwijderen we deze gegevens of maken ze anoniem.
Promotie van SummerZ
Voor onze website en promotiematerialen gebruiken we foto‘s en filmpjes van deelnemers. Wanneer
je ons je foto’s en/of filmpjes stuurt, dan geef je ons daarmee expliciet toestemming om ze te mogen
gebruiken.
Nieuwsbrieven krijg je alleen als je daarop inschrijft. De verzending ervan vindt net zo lang plaats als
je wilt. Na 2 jaar checken we of je nog steeds interesse hebt.
Heb je bezwaren of vragen?
We kunnen ons voorstellen dat dit alles een stevig verhaal voor je is. Voel je vrij om contact met ons
hierover op te nemen. Wil je weten welke persoonlijke gegevens wij over je hebben vastgelegd? Dat
kan!
Je kunt ons bereiken:
Per email: info@summerz.nl
Per telefoon of WhatsApp: 06Ons adres: we hebben nog geen vast kantooradres.
Ben je niet tevreden over hoe wij omgaan met jouw gegevens, dan kun je een klacht indienen bij
info@SummerZ.nl of bij de Nederlandse privacy-autoriteit.
____________________________________________________________________
Dit privacy statement
Aangezien de regelgeving kan veranderen, behoud SummerZ zich het recht om dit privacy statement
aan te passen. We doen dit in samenwerking met onze adviseurs en het bestuur.
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