
 
 

PRIVACYVERKLARING STICHTING LEERGALOOS 

Stichting Leergaloos stimuleert de verbinding tussen generaties door 55-plussers als 

vrijwilliger te koppelen aan basisscholen. Om dit doel te verwezenlijken onderhouden wij 

contacten met betrokken personen. Te weten vrijwilligers en contactpersonen van de 

scholen. 

 

Persoonsgegeven en doeleinden 

Stichting Leergaloos verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met als doelstelling het tot 

stand brengen, het monitoren en het optimaliseren van de samenwerking tussen de 

vrijwilliger en de school en de vrijwilliger en stichting Leergaloos en voor PR activiteiten.  

 

We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens en de gegevens 

worden verwerkt zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) en overige privacy-gerelateerde wet- en regelgeving. 

 

Het betreft:  

A Contactgegevens 

Als u zich inschrijft als vrijwilliger vragen wij om uw persoons- en contactgegevens (naam, 

adres en woonplaats, geboortedatum, e-mail en telefoonnummer). Dit doen wij om: 

o te checken of u voldoet aan de gestelde criteria voor deelname; 

o na te gaan welke scholen zich in uw buurt bevinden; 

o u te kunnen bezoeken voor een intakegesprek; 

o een VOG aan te vragen; 

o de samenwerkingsovereenkomst op te kunnen stellen; 

o relevante gegevens uit te wisselen met de contactpersonen van de school; 

o contact met u te kunnen houden tijdens uw deelname aan Leergaloos; 

o u te informeren over diverse activiteiten en ontwikkelingen binnen 

Leergaloos; 

o post naar u te kunnen versturen. 

 

B Bijzondere persoonsgegevens 

Wanneer u als vrijwilliger geïnteresseerd bent in deelname aan Leergaloos, vragen wij 

tijdens het intakegesprek naar uw werkervaring, opleiding, hobby’s en interesses en 

relevante informatie over uw gezondheid. Bijvoorbeeld behoefte aan een rustige ruimte, 

geen trappen, last van allergieën.  

Deze gegevens leggen we beknopt vast en dienen om een zo optimaal mogelijke match te 

maken tussen waar u affiniteit mee heeft en waar de school behoefte aan heeft.   

 

Als u zich inschrijft als vrijwilliger vragen wij op strafrechtelijke grondslag uw Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) aan. De VOG aanvraag is gericht op de volgende functieaspecten: 

- met gevoelige / vertrouwelijke informatie omgaan; 

- belast zijn met de zorg voor minderjarigen. 



C Andere voor het uitvoeren van de activiteit vastgelegde persoonsgegevens 

Stichting Leergaloos verzamelt relevante informatie voortkomend uit telefonische of 

schriftelijke contacten met vrijwilligers en contactpersonen van de school.  

Deze aan het vrijwilligerswerk gerelateerde informatie is bedoeld om de samenwerking 

tussen de school en u zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  

Tijdens door Leergaloos georganiseerde activiteiten kunnen foto’s of filmpjes worden 

gemaakt. Deze worden bijvoorbeeld geplaatst op de Leergaloos website, de Facebookpagina 

of in rapportages.  

 

Wijze van goedkeuring gebruik persoonsgegevens 

Tijdens het intakegesprek informeert stichting Leergaloos u over ons privacyreglement en 

wordt u gevraagd om ondertekening van het toestemmingsformulier waarmee u akkoord 

gaat met het verzamelen en verwerken van eerdergenoemde persoonsgegevens. 

Voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal van vrijwilligers vragen wij vooraf 

mondeling toestemming.  

Wanneer u hier geen medewerking aan wilt verlenen, kunt u dit kenbaar maken. 

Voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal van leerlingen op aan Leergaloos 

deelnemende scholen, wordt i.s.m. de school vooraf toestemming aan de ouders gevraagd.   

 

Rechten van de vrijwilliger 

Te allen tijde heeft u recht op inzage van de door Leergaloos verwerkte persoonsgegevens 

die op u betrekking hebben. U dient zich daarvoor te wenden tot Leergaloos.  

U kunt een verzoek indienen tot wijziging en gedeeltelijke of gehele verwijdering van 

persoonsgegevens.  

Te allen tijde kunt u de toestemming tot persoonsgegevensverwerking intrekken.  

Het intrekken van de toestemming kan mogelijk gevolgen hebben voor uw deelname aan 

Leergaloos.  

Verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of intrekking worden door Leergaloos binnen 

een termijn van een maand uitgevoerd. Numerieke gegevens worden wel bewaard om aan 

de gestelde eisen van bijvoorbeeld subsidieverstrekkers en donateurs te kunnen voldoen. 

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u actief bent voor Leergaloos. Bij het beëindigen 

van het samenwerkingsverband worden uw persoonlijke gegevens aan het eind van het 

lopende schooljaar vernietigd en gewist.  

Als u aangeeft in de toekomst weer deel te willen nemen, vragen wij uitdrukkelijk 

toestemming de persoonsgegevens te mogen bewaren gedurende maximaal één schooljaar.  

 

Verstrekken van gegevens aan derden 

Leergaloos verstrekt uitsluitend relevante persoonsgegevens aan de school, zoals naam, 

leeftijd en wensen ten aanzien van de samenwerking.  

Een aantal gegevens wordt gebruikt om te kunnen rapporteren aan organisaties (bijv. 

gemeenten en vermogensfondsen) die stichting Leergaloos financieel of anderzijds 

ondersteunen om vast te stellen of de resultaten aansluiten bij de gestelde doelen.   

Dit kunnen zijn numerieke gegevens ten behoeve van rapportages of overzichten van 

evaluaties. Dit gebeurt uitsluitend geanonimiseerd.  

 



Toegang, beveiliging en geheimhouding 

Alleen de bestuurder en medewerkers van stichting Leergaloos hebben toegang tot de 

persoonsgegevens. Zij verzamelen en verwerken deze data op hun computerwerkplekken. 

Deze werkplekken zijn voorzien van antivirus en firewall, die net als het besturingssysteem 

altijd up-to-date worden gehouden. Voor de centrale opslag van onze data wordt gebruik 

gemaakt van een versleutelde clouddienst. 

Leergaloos bewaart de originele papieren VOG’s en samenwerkingsovereenkomsten op één 

vaste plek, alleen bereikbaar voor de bestuurder en medewerkers van stichting Leergaloos.  

 

Indien er door technische problemen en/of (digitale) inbraken persoonsgegevens in de 

openbaarheid terecht gekomen zijn, meldt de bestuurder van Leergaloos dit onmiddellijk 

i.i.g. binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

De bestuurder of medewerker checkt welke informatie gelekt is en wat de gevolgen zijn voor 

de betreffende personen. 

Bij de melding wordt informatie verstrekt over: 

- de aard van de inbreuk; 

- contactgegevens van bestuurder van Leergaloos; 

- een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk 

voor de verwerking van persoonsgegevens; 

- welke maatregelen Leergaloos neemt om de negatieve gevolgen van de inbreuk 

zoveel mogelijk te beperken; 

- welke maatregelen Leergaloos heeft genomen of voorstelt te nemen om deze 

gevolgen te verhelpen. 

 

Website 

Op onze website worden alleen functionele en analytische cookies geplaatst.  

Wij bewaren geen persoonsgegevens op onze website. 

 

Vragen en feedback 

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Bij vragen of 

feedback met betrekking tot deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met 

stichting Leergaloos. 

 

Stichting Leergaloos 

Lamérislaan 122 

3571 LG Utrecht 

info@leergaloos.nl 

06 - 27 07 06 11 

http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:info@leergaloos.nl

