
Privacybeleid & cookies van Help & Ontwikkel Jezelf  

Wij zien het als onze grootste verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina 

laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze 

gegevens verzamelen en hoe we u hiermee van dienst zijn.   

Wie zijn wij?  

Help & Ontwikkel Jezelf  
Panhuis 19 
6305 AR Schin op Geul 
Nederland 
 
Gebruik van uw gegevens  

Help & Ontwikkel Jezelf hecht grote waarde aan de privacy van haar mensen (medewerker en 

vrijwilliger) en cliënten. Wanneer u uw kind opgeeft voor een vakantiekamp of training vragen wij u 

om enkele persoonsgegevens te verstrekken, waaronder NAW-gegevens en geboortedatum en evt 

school / opleiding en medische informatie. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij 

wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het aangaan van een arbeidsrelatie (als 

medewerker / vrijwilliger) en door het inschrijven voor een kamp, training of de nieuwsbrief (als 

cliënt) gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Help & Ontwikkel 

Jezelf en geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens tot vijf jaar na afloop van het kamp, 

de training of de inschrijving te bewaren in onze database. Deze gegevens worden gebruikt om de 

uitvoering van de betreffende overeenkomst en de overige dienstverlening mogelijk te maken. Ze 

worden door ons vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor kamp-, trainings- en 

overige ontwikkeldoeleinden. Ons beleid voldoet uiteraard aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). U kunt uzelf aanmelden voor onze nieuwsbrief, u wordt niet 

automatisch aangemeld. Afmelden kan door ons een e-mail te sturen: nivandienst@help-en-

ontwikkel-jezelf.nl Tijdens de kampen kunnen foto’s worden gemaakt van sommige activiteiten die 

alleen zullen worden gedeeld met de deelnemers en hun ouders na afloop van dat betreffende 

kamp. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat de deelnemers vervolgens met de foto’s doen.   

Cookies  

Wij plaatsen analytics cookies voor het meten van het verkeer naar en op onze website. U kunt het 

gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij 

wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt 

benutten.  

Beveiliging  

Wij gaan tot het uiterste om onze website en uw gegevens te beveiligen. Wanneer u het 

inschrijfformulier op onze website invult gaat dit over een beveiligde SSL-verbinding. Dataverkeer 

tussen browser en server wordt versleuteld zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen worden 

onderschept.  

Correctie of verwijdering  

Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? Indien u een e-mail naar Help & Ontwikkel 

Jezelf stuurt zullen wij zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. Ons emailadres is: 

nivandienst@help-en-ontwikkel-jezelf.nl  
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Privacybeleid andere websites  

Op www.help-en-ontwikkel-jezelf.nl zijn links opgenomen naar andere websites, maar wij zijn niet 

verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen 

we u naar de betreffende websites.  

Wijzigingen  

We behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter 

altijd de meest recente versie. 

 

 

  

 

 


