
 

Stichting Happy Holiday T :   077-4652211 / 038-3761218  IBAN : NL69 RABO 0307 9938 92 
IJsselvliedtlaan 1  I :   www.stichtinghappyholiday.nl KvK   : 64547078 
8091 PN Wezep E:    info@stichtinghappyholiday.nl     S.M.   : Facebook / Instagram / LinkedIn 

 

 
Privacyverklaring  
Stichting Happy Holiday 

 
 
 

 
 
 
Stichting Happy Holiday verwerkt gegevens die we ontvangen voor het doel waar wij voor staan. 
Daarom behandelen we alle persoonsgegevens die we van jou hebben, met zorg. Als het gaat om 
de privacy van personen, instellingen of bedrijven, gaan we daar serieus mee om, en ligt bij ons de 
focus op eerlijkheid, persoonlijke aandacht en transparantie. Wij verwerken gegevens altijd met het 
oog op de toekomst van stichting Happy Holiday. Dit zodat wij als goededoelenorganisatie ook in 
de toekomst zo veel mogelijk gezinnen een ‘welverdiende vakantie’ kunnen bieden.  
 
Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze ‘privacyverklaring’ geven 
wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze 
stichting. 
 

Welke persoonsgegevens bewaren wij. En hoelang blijven deze in ons bestand. 
Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens van jou voor verschillende doeleinden. Deze 
staan hieronder per onderdeel vermeld. We verwerken deze gegevens onder de grondslag 
overeenkomst en gerechtvaardigd belang. Daarnaast bewaren we deze gegevens zo lang als 
nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. 
 

Nieuwsbrief 

Naam 
Contactgegevens 

Om je op de hoogte te houden van de activiteiten die Happy 
Holiday organiseert en verslagen over de vakantieweek.  

 

Contactformulier 

Naam 
Contactgegevens 

Om contact op te nemen over de vraag die je via dit formulier 
gesteld hebt  

 

Donatieformulier 

- NAW-gegevens 
- evt. naam bedrijf of instelling 
- evt. naam contactpersoon 
- Financiële gegevens 

Om je donatie te incasseren 
Om je persoonlijk te kunnen bedanken 
Om je persoonlijk betrokken te houden bij Happy Holiday 
  

 

Aanmelding van vrijwilligers, ambassadeurs, werkgroeplid of bestuurslid 
Gegevens Waarom bewaren we die? 

- NAW-gegevens 
- Contactgegevens 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Beroepsvaardigheid 
 
 
* alleen vrijwilligers en bestuursleden 

Om je te kunnen benaderen voor een (telefonisch) gesprek. 
Om een goede balans te krijgen in de leeftijdscategorieën. 
Om je uit te nodigen voor de vakantieweek 
Om evt. extra verlof aan te vragen 
Om je persoonlijk betrokken te houden bij Happy Holiday 
Om je op de hoogte te brengen van het aannamebeleid * 
Om bij het bij het ministerie van Justitie een VOG aan te vragen 
alvorens je aan de slag gaat als vrijwilligers of bestuurslid * 
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Aanmelding van gezinnen 
Gegevens Waarom bewaren we die? 

- NAW-gegevens 
- Contactgegevens 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Samenstelling gezin 
- Ziekte en zorgbehoefte 

Om te kunnen beoordelen of je als gezin in aanmerking komt 
voor een vakantieweek met Happy Holiday.  
 

 

Uitnodigen van gezinnen 
Gegevens Waarom bewaren we die? 

- NAW-gegevens 
- Contactgegevens 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Samenstelling gezin 
- Ziekte en zorgbehoefte 

Om in gesprek te komen over de invulling van de vakantie.  
Om te communiceren over de vakantie en het vaststellen van de 
zorg die wij mogen bieden. 

Toestemmingen  

- Gezondheidsgegevens 
- Medische gegevens 
- Diagnose 
- evt. Verwijzer 
- Het gebruik van medicatie 
- Het gebruik van     
  hulpmiddelen 
- Voedingsgewoonte 
- diëten 
- Allergieën 
 

Om voorafgaand aan de vakantie en tijdens het verblijf contact 
te hebben met jou als gezin over de kamerplanning, faciliteiten  
en de mogelijkheden om mee te doen aan de georganiseerde 
activiteiten. 
Om te zorgen dat de juiste hulpmiddelen aanwezig zijn zodat de 
zorg die wij mogen bieden, verantwoordelijk uitgevoerd kunnen 
worden. 
Om onze dienstdoende kok vooraf te informeren of specifieke 
voedingswensen. (zoals leef- of religieuze voedingsgewoontes, 
diëten en/of textuur bepalingen)   
Om jullie als gezin te koppelen aan een (semi) deskundige 
zorgvrijwillig(st)er, die affiniteit heeft met de zorg die we mogen 
bieden en met de leeftijd van de kinderen of ouders/verzorgers.  

 
Om de zorg goed af te stemmen een onze mogelijkheden kan er vooraf, of indien nodig tijdens de 
vakantie medische gegevens bij de medisch specialist van het zieke gezinslid worden opgevraagd.  
Deze toestemming kun je altijd weer intrekken door een mail te sturen naar 
info@stichtinghappyholiday.nl  
 
Wij bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens 
gebruiken. De overige gegevens blijven bij ons in het relatiebestand staan. We proberen zoveel 
mogelijk gezinnen uit te nodigen om bij ons op vakantie te gaan. Om bobbelingen te voorkomen en 
hebben we deze gegevens nodig als controlemiddel (ook wanneer het selectieteam een negatief 
advies heeft gegeven).  
 
Maatregelen die wij hebben getroffen om jouw gegevens te beveiligen  
Wij zorgen ervoor dat beveiliging van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, is 
gewaarborgd. Door middel van technische maatregelen, zoals passende ICT-beveiliging, en door 
middel van organisatorische maatregelen garanderen we dit. Door de laatst genoemde 
maatregelen zorgen wij ervoor dat geen ongeautoriseerde derden toegang hebben tot jouw 
gegevens. Dit houdt ook in dat alle medewerkers van stichting Happy Holiday een 
geheimhoudingsplicht hebben. Mocht er toch een inbreuk in onze beveiliging voorkomen, zullen wij 
binnen 72 uur beoordelen welke mogelijke gevolgen er voor jou zijn ontstaan en indien van 
toepassing je hierover informeren.  
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Andere ontvangers van gegevens  
Stichting Happy Holiday werkt samen met ‘Het Vakantiebureau’ van de PSDV. Over en weer 
verstrekken wij uitsluitend de gegevens van de vrijwilligers die zich aangemeld hebben voor een 
vakantieweek.  
 
Afhankelijk voor welke doeleinden je gegevens aan ons hebt verstrekt, worden deze gedeeld met 
de mogelijke volgende partijen: 
- de secretaris van de stichting. 
- de penningmeester van de stichting 
- de gastheer/vrouw van de vakantieweek 
 -de beheerder van het IT-netwerk 
- de beheerder van de website en Happy Holiday app.  
- Mailchimp: beheerder van het systeem dat het sturen van nieuwsbrieven vergemakkelijkt. –  
 
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. 
Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan regels gebonden.  
 
Jouw rechten als betrokkene  
Vanuit de Europese privacywetgeving – de AVG – heb jij privacyrechten waar wij als stichting 
Happy Holiday gehoor aan geven. Het gaat hier om het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, 
beperking en bezwaar. Wanneer je een verzoek in wilt dienen, neem dan gerust contact met ons 
op. Wij benaderen je dan z.s.m. om samen met jou het verzoek af te handelen.  
 
Contactgegevens voor jouw vragen  
De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw gegevens is:  
 
Stichting Happy Holiday 
Monseigneur Nolensplein 14 
5993 AG Maasbree 
 
Heb je na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen of wil je een verzoek doen op één of 
meerdere van je rechten? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar 
info@stichtinghappyholiday.nl t.a.v. de secretaris  
 
Deze privacy verklaring is het laatst gewijzigd op 03 december 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipprvZy-niAhVC2KQKHVefAiIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bijbelgenootschap.nl%2Fsteun-ons%2Fschenken%2Fanbi-logo%2F&psig=AOvVaw0pjDW6KEuqz4kXER6ruNIf&ust=1560622909880432

