
Privacy statement en Cookiebeleid Stichting De Ster 
 
Dit privacy statement en cookiebeleid gaat over de wijze waarop de Stichting De Ster 
(“De Ster”, “we”, “wij” of “ons”) via haar activiteiten en haar website 
https://www.stichtingdester.nl/ (“DeSter.nl”) jouw persoonsgegevens verwerkt. De Ster 
organiseert vakantiekampen voor kinderen en jongeren, die op het gebied van 
zelfvertrouwen en weerbaarheid een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  De Ster is 
gevestigd te Amsterdam aan de Baroniestraat 17 en ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 34226935. 
 
Omdat De Ster werkt met jonge en kwetsbare kinderen, is het voor De Ster een prioriteit 
om jouw privacy en persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Jouw 
persoonsgegevens worden door De Ster verwerkt zoals dit is toegestaan op grond van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement 
beschrijven wij hoe wij met jouw privacy en persoonsgegevens en die van jouw ouders 
omgaan. We hebben op een rij gezet hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en 
welke rechten in dat kader aan jou toekomen. 
 
Een persoonsgegeven is ieder gegeven waardoor jij (direct of indirect) herkend kan 
worden, waaronder bijvoorbeeld NAW-gegevens, andere contactgegevens, je 
geboortedatum, BSN en een eventueel toegevoegde foto. Ook verwerkt De Ster 
persoonsgegevens van ouders, bijvoorbeeld om een overeenkomst te sluiten en 
bevestigen en om betaling van deelnamekosten te bewerkstelligen. De Ster kan 
daarnaast ook bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld je gezondheid, seksuele 
voorkeur, geloof of etniciteit verwerken, indien je deze informatie actief aan ons 
verstrekt tijdens een activiteit. De Ster zal je nooit verplichten deze informatie af te 
geven of te delen. Het is volledig aan jou en jouw ouders om te bepalen of je deze 
informatie deelt. 
 
Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens heeft De Ster een aantal wettelijke 
grondslagen. Zo verwerkt De Ster informatie om een overeenkomst die met jou en jouw 
ouders is gesloten goed uit te kunnen voeren. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij 
tevens toestemming aan jouw ouders om jouw gegevens te verwerken. Indien jij 
bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekt tijdens een activiteit, verwerken wij 
deze om te zorgen voor een goede behandeling voor jou tijdens onze activiteiten of 
omdat jij hier je uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. In alle gevallen worden 
persoonsgegevens door ons alleen gebruikt voor het kunnen aanbieden van onze 
activiteiten en het helpen met jouw ontwikkeling in het kader van (deelname aan) onze 
activiteiten.  
 
De Ster behandelt jouw gegevens strikt vertrouwelijk en deelt deze niet met mensen of 
partijen buiten De Ster, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht wordt, als jij in levensgevaar 
bent of jij daartoe uitdrukkelijk en gericht toestemming geeft. Wanneer De Ster tijdens 
haar activiteiten gebruikmaakt van een GZ-psycholoog, geldt dat deze een eigen 
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geheimhoudings- en meldingsplicht heeft. Ook hiervoor geldt dat De Ster je nooit zal 
verplichten informatie af te geven of te delen. 
 
Wij zorgen er ook voor dat je gegevens goed beveiligd zijn. Al onze medewerkers 
tekenen een geheimhoudingsverklaring of hebben vanuit hun beroep een 
geheimhoudingsplicht. Indien je online gegevens aan ons verstrekt, nemen wij passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij geven geen gegevens door aan derden, en 
(dus) ook niet aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. 
 
Door het aangaan van een arbeidsrelatie (als medewerker / vrijwilliger) en door het 
inschrijven voor kamp / nieuwsbrief (als deelnemer) ga je ermee akkoord dat je 
persoonsgegevens incl. foto’s worden verwerkt door Stichting De Ster om uitvoering te 
geven aan de overeenkomst en geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens 
tot vijf (5) jaar na afloop van het kamp / jouw inschrijving te bewaren in onze database 
vanwege mogelijke toekomstige relevante vervolgstappen / informatie. 
 
Wanneer De Ster gebruikmaakt van een (online) platform voor haar activiteiten, zal dit 
voorafgaand aan de inschrijving worden aangegeven. De Ster kiest zorgvuldig een 
platform uit wat zo goed mogelijk aansluit bij haar activiteiten, maar is niet 
verantwoordelijk voor hoe dit platform met jouw persoonsgegevens omgaat. De Ster zal 
voorafgaand aan de activiteit aangeven of en zo ja, van welk platform zij gebruikmaakt 
en verwijzen naar de voorwaarden van dat platform, welke je door deelname aan de 
activiteit accepteert. 
 
De Ster maakt verwerkt geen gegevens doormiddel en maakt geen beslissingen op basis 
van geautomatiseerde besluitvorming. De Ster neemt dus nooit een beslissing zonder 
dat er een mens (medewerker van De Ster) aan te pas komt. 
 
De Ster gebruikt cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, 
tablet of smartphone. De Ster gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. 
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de 
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
 
Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze 
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
 
Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 
 
Onder de AVG hebben jij, of jouw ouders als je nog geen 16 jaar bent, het recht om 
inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, het recht om 
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jouw gegevens te laten rectificeren of te laten verwijderen, het recht om beperking van 
verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, het recht om jouw gegevens te laten 
overdragen (aan een derde) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 
Een verzoek daartoe kan je bij ons indienen door een e-mail te sturen naar 
info@stichtingdester.nl onder vermelding van ‘verzoek AVG’. We zullen je verzoek zo 
snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand behandelen. Mocht je aanvraag ingewikkeld 
zijn, hebben wij het recht de reactietermijn met twee maanden te verlengen. Als wij dit 
doen, hoor je dit binnen één maand na je verzoek van ons. 
 
Ons beleid voldoet uiteraard aan de AVG. Mocht je het toch met iets oneens zijn dan, 
heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dit kan onder andere door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 
93374,  
2509 AJ DEN HAAG, te bellen naar 088 – 1805 250 of online via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen indien 
veranderingen daarom vragen. Wij raden je daarom aan deze privacy statement van tijd 
tot tijd te lezen. De meest recente versie vind je altijd op onze website. 


