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PRIVACYVERKLARING PERSOONSGEGEVENS CONTACTPERSONEN 
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland 

071 – 3420900  
privacy@jesrijnland.nl 
 

Waarom deze privacyverklaring? 
De Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (“JES“) verzamelt en verwerkt (een technisch woord 
voor ‘gebruiken’) persoonsgegevens (“Persoonsgegevens“) van de (contact)personen (van 

organisaties) met wie JES regelmatig in contact treedt in het kader van de uitvoering, 
ondersteuning en organisatie van haar programma’s (“Contactpersoon/Contactpersonen“) In 
deze verklaring informeert JES de Contactpersoon over hoe JES omgaat met zijn/haar 

Persoonsgegevens.  
 

Welke Persoonsgegevens verwerkt JES? 

JES verwerkt in de regel de navolgende Persoonsgegevens van de Contactpersoon: 
 

a) Identif icatie- en contactgegevens (zoals: naam,  bezoek- en postadres organisatie, 

telefoonnummer, e-mailadres, algemeen mailadres organisatie); 
b) Naam organisatie en omschrijving / type organisatie);  
c) Functie van de Contactpersoon   

 
Op basis van welke wettelijke grondslag verwerkt JES Persoonsgegevens? 

 

Persoonsgegevens van de Contactpersoon worden voorts verwerkt door of  ten behoeve van JES 
op de grond dat die verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd 
belang van JES. Het belang van JES bij (het onderhouden van) de relatie en het contact met de 

Contactpersoon, is dat deze Contactpersonen van groot belang zijn voor de uitvoering van de 
programma’s die JES aanbiedt.  

 

De Contactpersoon heef t het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van 
Persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang van JES. Meer informatie 
daarover, staat onderaan deze privacyverklaring.   

 
Waarom worden de Persoonsgegevens van de Contactpersoon verwerkt? 
De Persoonsgegevens worden verwerkt voor de hiernavolgende doeleinden:  

a) het contact met de Contactpersoon in het kader van de uitvoering van de programma’s 
van JES; 

b) het informeren van de Contactpersoon over de activiteiten van JES. 

 
Aan wie verstrekt JES de Persoonsgegevens? 
Er worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Contactpersoon geen 

Persoonsgegevens actief  verstrekt aan derden. Wel worden bepaalde Persoonsgegevens van de 
Contactpersoon geregistreerd in Myneva (voorheen Regas), het digitale systeem waarmee JES 
de Persoonsgegevens van de Contactpersoon verwerkt. Daarnaast worden de 

Persoonsgegevens van de Contactpersoon gedeeld met de IT-dienstverlener.   
 

Hoe lang worden de gegevens van de Contactpersonen bewaard? 

De Persoonsgegevens worden door JES bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden 
waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt en zullen in ieder geval worden verwijderd 
wanneer de Contactpersoon een daartoe strekkend verzoek doet.  

 
Meer informatie over de bewaartermijn kan worden verkregen via privacy@jesrijnland.nl.   
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Waarom zijn de Persoonsgegevens van de Contactpersoon veilig bij JES? 
 
JES heef t de nodige maatregelen genomen om de Persoonsgegevens van de Contactpersoon te 

beveiligen. Zo zal JES de Persoonsgegevens van de Contactpersoon beschermen tegen 
mogelijke datalekken, die per ongeluk dan wel onrechtmatig plaatsvinden.   

 

De rechten van de Contactpersoon 
 
De Contactpersoon kan enkele rechten uitoefenen ten aanzien van de verwerking van 

Persoonsgegevens. Dat zijn de volgende:  
 

• het recht op inzage van zijn/haar Persoonsgegevens; 

 

• het recht op verbetering of  verwijdering van zijn/haar Persoonsgegevens;  
 

• het recht op beperking van de hem/haar betref fende verwerking van Persoonsgegevens; 

 
Dit betreft, kort gezegd, een tijdelijk slot op de Persoonsgegevens totdat een bezwaar of 
probleem is opgelost. 

 

• het recht om tegen de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang bezwaar te 
maken teneinde deze te stoppen; 

 

• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) 

 

Indien de Contactpersoon zich wil beroepen op één van de rechten, kan contact worden 
opgenomen met Corina van Brecht (Officemanager) via het telefoonnummer 071 – 3420900 of  
het e-mailadres privacy@jesrijnland.nl.   

 
Bij de beoordeling en verwerking van de uitoefening van deze rechten, past JES de geldende 
wettelijke voorwaarden toe.  

 


