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AVG in de gezinskamppraktijk 
Wij zijn geen grote organisatie met winstoogmerk.  
Maar belangrijk is: 

a. Dat u als deelnemers weet wat er met uw gegevens gebeurt 
b. Dat uw weet dat uw persoonsgegevens niet zomaar gedeeld worden 
c. Dat uw persoonsgegevens 2 jaar lang bewaard worden. Gegevens van deelnemers worden 

na 2 jaar gewist door de staf van de betreffende kampen.   
d. Dit document is vindbaar op de website van Gezinskampen. Bij aanmelding wordt u gevraagd 

om met een vinkje aan te geven dat dat u dit document gelezen heeft. 
e. Dat u weet dat uw gegevens door stafleden van het betreffende kamp worden gebruikt om 

groepsindelingen te maken en u te informeren over het kamp. Uw gegevens worden 
opgenomen in een papieren en/of digitale kampgids, tenzij u bij aanmelding vermeldt dat u 
dit niet wilt. 
a. Verzend geen digitale deelnemerslijsten met geboortedata en adres. 
b. Verstuur mails altijd via een BCC 
c. Bewaar de deelnemerslijsten niet langer dan 2  jaar. Zij worden door de staf van de 

betreffende kampen vernietigd of verwijderd.  

In theorie 
De wet 
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening 
zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. 
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag u niet zomaar persoonsgegevens 
verwerken. U moet daarvoor een zogeheten wettelijke grondslag hebben. Daarom is het goed om 
vooraf inzicht te hebben in het type persoonsgegevens dat u wilt verwerken. Zodat u weet welke 
AVG-regels er voor u gelden. 
 
Hoe weet u of u persoonsgegevens mag verwerken?  
Als organisatie mag u niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een wettelijke 
grondslag hebben. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent 6 grondslagen.  
Kunt u de gegevensverwerking niet baseren op minimaal één van deze grondslagen? Dan heeft u niet 
het recht om de persoonsgegevens te verwerken. 
 
Welke grondslagen zijn er?  
De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens: 
Toestemming van de betrokken persoon. 

1. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.  
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen. 
4. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 

of uitoefening van openbaar gezag. 
5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen. (voor een goede communicatie is deze grondslag van toepassing op 
Gezinskampen) 
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