Privacyverklaring Jeugd ViVa Internetdiensten
Jeugd ViVa is er van bewust dat u vertrouwen stelt in de Jeugd ViVa. De Jeugd ViVa ziet
het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen bij bezoek van
de website, bij bezoek van de Facebook-pagina en/of bij communicatie via e-mail.
Kortom, op de internetactiviteiten van de Jeugd ViVa.
Middels deze verklaring laat de Jeugd ViVa u weten welke gegevens er
verzameld/bewaard worden als u de website/de Facebook-pagina bezoekt en/of met de
Jeugd ViVa communiceert via e-mail, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe
uw gebruikservaring hiermee wordt verbeterd. Zo snapt u precies waar uw gegevens
voor worden gebruikt.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Deze Europese wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot
persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van de burgers.
Disclaimer
Deze privacyverklaring is louter van toepassing op de internetdiensten van de Jeugd
ViVa. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Jeugd ViVa niet verantwoordelijk is voor
het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze
website/Facebook/e-mailcommunicatie geeft u aan het privacy beleid van de Jeugd ViVa
te accepteren.
Website
Wanneer u het contactformulier op de website invult worden persoonsgegevens van u
gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van de Jeugd ViVa. De gegevens
worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover de Jeugd ViVa
beschikt.
Het privacy beleid omtrent de registratie van de persoonsgegevens van de vrijwilligers is
vastgelegd in de privacyverklaring vrijwilligers.
Facebook
Op de Facebook-pagina van de Jeugd ViVa worden geen persoonsgegevens gevraagd.
Het privacy beleid omtrent het beeldmateriaal dat door de Jeugd ViVa op de Facebookpagina wordt geplaatst, is vastgelegd in de privacyverklaring vrijwilligers.
E-mail
Wanneer u e-mail of andere berichten naar de Jeugd ViVa verzendt, is het mogelijk dat
we die berichten bewaren. De bewaartermijn van e-mails is twee kalenderjaren. Soms

wordt u gevraagd naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de
Jeugd ViVa of die van een derde partij. De gegevens worden niet gecombineerd met
andere persoonlijke gegevens waarover de Jeugd ViVa beschikt.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze
klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De website van de Jeugd
ViVa maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door
het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers van de Jeugd ViVa of die van een derde
partij. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, om
rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website- activiteit en internetgebruik.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op
onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw
browser.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit de bestanden wilt laten halen, dan kunt u
contact opnemen met een e-mail aan de heer J. Veltkamp info@jeugdviva.nl.
Wijzigingen privacy beleid
De Jeugd ViVa houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg
daarom regelmatig deze privacyverklaring.
Tot slot
In gevallen waarin deze verklaring niet in voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het

Jeugd ViVa Comité.
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