
Privacy-verklaring 

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en van de (persoons-) gegevens die je 

aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is om jou te informeren over de 

manier waarop wij (persoons-)gegevens gebruiken. Wij raden je daarom aan om deze 

Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.  

1. Identiteit  

De initiatiefnemers en verantwoordelijke organisaties voor het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen 

thuis (hierna te noemen: crisisfonds) en deze website zijn Kinderpostzegels, Augeo Foundation en 

Het Vergeten Kind (hierna te noemen: initiatiefnemers). De initiatiefnemers zijn bereikbaar via 

info@kwetsbaarthuis.nl. 

2. Doel website  

www.kwetsbaarthuis.nl biedt informatie over het crisisfonds, en stelt hulpverleners die SKJ 

geregistreerd zijn of werkzaam in de opvang of AZC in staat om een aanvraag bij het crisisfonds in te 

dienen ten behoeve van kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting. En dan m.n. de 

kinderen die uithuisgeplaatst zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, 

kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC’s, en kinderen in de pleegzorg. 

3. Gevraagde informatie  

Om een aanvraag te kunnen doen vraagt het crisisfonds van de aanvrager de volgende 

persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam 

- Bij welke organisatie werkzaam 

- Zakelijk emailadres 

- Telefoonnummer 

- SKJ-registratienummer (niet verplicht) 

Over degenen voor wie de aanvraag bedoeld is, worden de volgende gegevens gevraagd: 

- Voornamen van kinderen die het betreft 

- of het om een kind of gezin met jeugdbeschermingsmaatregel gaat, of een pleeggezin (alleen 

bij aanvragen voor 1 kind of gezin) 

- voor wat voor soort groep (uit welke sector) de aanvraag wordt gedaan (alleen bij aanvraag 

voor groepen) 

- naam van de groep (alleen bij aanvraag voor groepen) 

De gegevens worden gebruikt om de aanvraag te kunnen beoordelen. Het emailadres wordt gebruikt 

om een toekenning of afwijzing per email te kunnen verzenden aan de aanvrager, en te kunnen 

corresponderen naar aanleiding van de aanvraag. 

De aldus door het crisisfonds ontvangen (persoons-)gegevens worden niet op het internet 

gepubliceerd. Wanneer je gegevens via het Internet verzendt, accepteer je het risico dat derden deze 

gegevens kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Crisisfonds zal zelf niet actief gegevens van 

aanvragers of degenen voor wie de aanvraag bedoeld is aan derden verstrekken, tenzij hiervoor de 

vereiste voorafgaande toestemming is gegeven of de wet dit van crisisfonds verlangt. 
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4. Doeleinde gegevensverzameling  

Crisisfonds zal de gegevens van de aanvragen gebruiken ten behoeve van het toekennen van 

kortingsvouchers aan de aanvragers, of het verzenden van een afwijzing per email. Daarnaast kan 

crisisfonds het opgegeven emailadres gebruiken om nadere informatie op te vragen bij de aanvrager 

ten behoeve van de afhandeling en evaluatie van de aanvraag, of onderzoek in het kader van het 

crisisfonds. 

Indien je een aanvraag indient, accepteer je dat de door jou verstrekte (persoons-)gegevens ingezien 

en bewerkt kunnen worden door de initiatiefnemers.  

5. Gegevensverzameling website  

Wij kunnen informatie over het gebruik door bezoekers van de website verzamelen en analyseren; 

met inbegrip van het IP-adres, de bezochte pagina’s, alsmede de duur van de gebruikssessie. Dit 

wordt gedaan met behulp van een statistiekenprogramma dat gekoppeld is aan de website. 

Behoudens wellicht het IP-adres, worden van de bezoekers van de website geen persoonsgegevens 

verzameld. Overigens zijn ook IP adressen in het algemeen niet direct tot een persoon herleidbaar. 

het IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van de acces provider of het bedrijfsnetwerk. 

6. Cookies  

www.kwestbaarthuis.nl gebruikt geen cookies. 

7. Verzoek tot verwijdering  

Iedere aanvrager kan te allen tijde verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. Desgevraagd 

verwijdert crisisfonds onmiddellijk, althans zo snel mogelijk, de gegevens die benodigd waren voor 

de aanvraag. Om een verwijder- of correctieverzoek te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat de 

aanvrager de gegevens meldt die hij heeft gebruikt om de aanvraag te doen (minimaal naam en 

emailadres). Wij nemen contact met je op via het emailadres dat bij de aanvraag is opgegeven. Het 

adres voor verwijder- en correctieverzoeken is info@kwetsbaarthuis.nl.  

8. Privacyvragen  

Vragen over het privacybeleid van crisisfonds kunnen worden gesteld via info@kwetsbaarthuis.nl.  

9. Beveiliging  

Crisisfonds heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer 

gelegd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. Voor registratie van gegevens van de aanvragers en toekenning of afwijzing van 

aanvragen gebruikt crisisfonds een database in Google Docs. Deze database is niet openbaar 

toegankelijk. De locatie van deze website is alleen bekend bij de geautoriseerde medewerkers van de 

initiatiefnemers die ermee werken. Welke medewerkers dit zijn, is vastgelegd in een register dat 

centraal wordt beheerd door initiatiefnemers. De locatie van de database wordt niet gedeeld met 

derden. De inhoud van deze database is niet indexeerbaar voor zoekmachines.  

10. Bewaartermijn  

Persoonsgegevens worden zo lang bewaard als het crisisfonds actief is, inclusief de noodzakelijke 

termijn voor administratieve en financiële afronding van en onderzoek naar aanleiding van het 

crisisfonds. De gegevens worden niet langer door crisisfonds bewaard in een vorm die het mogelijk 
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maakt de betrokkenen te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de aanvragen en 

de administratieve en financiële afwikkeling van het crisisfonds.  

11. Wijzigingen  

Crisisfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het 

verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen 

op de hoogte bent. 


