
Privacyreglement van de Stichting KindvanAuti 

Datum: 25 mei 2019  

Lotgenoten ontmoeten, begrijpen wat het betekent dat je ouders autisme hebben, weten welke 
effecten autisme bij ouders heeft op het kind: stichting KindvanAuti zet zich in voor 
(volwassen) kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme. Wil je meedoen aan een van de 
activiteiten, je geeft je bijvoorbeeld op voor een lotgenotenavond, dan kan het maar zo dat je 
op de site je telefoonnummer invult of je e-mailadres. Dat zijn privégegevens.  

Nu bepaalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) dat Stichting KindvanAuti een 
privacyreglement moet hebben dat aan de eisen die de WBP stelt, voldoet. Vandaar dit 
privacyreglement.  

Samengevat komt het privacyreglement erop neer dat jij altijd bepaalt wat stichting 
KindvanAuti met je gegevens doet. Geef je je mailadres om een nieuwsbrief te ontvangen, dan 
gebruikt KindvanAuti je mailadres daarvoor. En nergens anders voor. Stichting KindvanAuti 
geeft je privégegevens niet aan derden en als je wilt dat de stichting je gegevens verwijdert, 
dan doet de stichting dat. Zo simpel is het. 

Begripsbepalingen  
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) staan begrippen. We vermoeden dat 
iedereen wel snapt wat de wetgever met die begrippen bedoeld. Mocht dat niet zo zijn, 
hieronder een lijstje met uitleg van de begrippen:  

1. Persoonsgegevens:  
Elk gegeven betreffende een natuurlijke persoon.  

2. Verwerking van persoonsgegevens:  
Alles wat je met persoonsgegevens kan doen. Van raadplegen tot verzamelen en van 
wijzigen tot verwijderen. 

3. Verstrekken van persoonsgegevens: 
Het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.  

4. Verzamelen van persoonsgegevens:  
Het verkrijgen van persoonsgegevens.  

A. Waarom registreert KindvanAuti persoonsgegevens? 
1. Stichting KindvanAuti vraagt, verwerkt en gebruikt alleen persoonsgegevens als dat 

nodig is voor het realiseren van de doelstellingen van stichting KindvanAuti.  
2. Het gebruik van persoonsgegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit 

reglement. 

B. Wie is er verantwoordelijk voor de persoonsgegevens bij Kindvanauti? 
Het bestuur van de organisatie is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed 
functioneren van de persoonsregistratie. 

C. Van wie registreert KindvanAuti gegevens? 
1. De persoonsregistratie van de organisatie bevat gegevens van personen, die 

vrijwilligerswerk - in welke vorm dan ook -: 
a. willen gaan doen 
b. doen 
c. gedaan hebben en die zich daartoe hebben opgegeven bij de organisatie. 

2. Daarnaast bevat de persoonsregistratie gegevens van personen die deelnemen of willen 
deelnemen aan activiteiten van stichting KindvanAuti. 

3. Verder bevat de persoonsregistratie gegevens van personen die aangeven 
geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van stichting KindvanAuti. 

4. Tot slot bevat de persoonsregistratie gegevens van personen met wie stichting 
KindvanAuti samenwerkt. 

D. Welke gegevens neemt KindvanAuti op? 
 Stichting KindvanAuti neemt alleen gegevens op die afkomstig zijn van de 
geregistreerde zelf. 

E. Aan wie verstrekt KindvanAuti persoonsgegevens? 



1. Stichting KindvanAuti verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of instanties 
buiten stichting KindvanAuti. De persoonsgegevens blijven binnen de organisaitie. 
Stichting KindvanAuti verstrekt ze niet aan derden.  

2. Dit privacyreglement is via de website van stichting KindvanAuti (www.kindvanauti.nl) 
in te zien. 

F. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens? 
1. Toegang tot de persoonsgegevens hebben alleen de bestuursleden van stichting 

KindvanAuti en medewerkers (vrijwilligers en betaalde krachten) van stichting 
KindvanAuti. 

G. Je persoonsgegevens zijn van jou: jij bepaalt wat ermee gebeurt 
1. Een geregistreerde kan altijd inzage vragen in de geregistreerde gegevens. In dit geval 

wordt de identiteit van de geregistreerde die om deze gegevens vraagt gecontroleerd.  
2. Als een geregistreerde vraagt zijn of haar persoonsgegevens te wijzigen, dan doet 

KindvanAuti dit. 
3. Als de geregistreerde vraagt om persoonsgegevens te verwijderen, dan doet stichting 

KindvanAuti dit. 
4. Het bestuur kan weigeren om te voldoen aan het bepaalde onder G1, G2 en G3 voor 

zover dit noodzakelijk is op grond van: 
a. inspectie, controle en toezicht vanwege overheidsorganen of andere organen met 

een publiekrechtelijke taak 

H. Hoe lang bewaart KindvanAuti gegevens? 
1. Na afronding van het kalenderjaar worden gegevens die niet meer gebruikt worden 

gearchiveerd.  
2. KindvanAuti bewaart gegevens niet langer dan de eigenaar van de gegevens wil. Zodra 

iemand wil dat zijn gegevens verwijderd worden, wordt dat gedaan.  
3. Daarna worden ze op zorgvuldige wijze vernietigd.  
4. Deze bewaartermijn geldt niet voor geanonimiseerde gegevens.  

I. Wat doe je als je een klacht hebt? 
1. Indien de geregistreerde van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet 

worden nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, dan kan hij zich altijd 
wenden tot het bestuur van de organisatie.  

2. De klager krijgt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht antwoord van het bestuur.  

J. Sinds wanneer is dit reglement van kracht? 
1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht  

gedurende de gehele looptijd van de registratie.  
2. Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 mei 2019 en per gelijke 

datum in werking getreden  
3. Het reglement is in te zien op de website van stichting KindvanAuti. 
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