Privacy Verklaring, versie januari 2022

Onze Privacy Verklaring – Informatie voor jou
Vanaf het moment dat je je aanmeldt bij De Jonge Krijger beginnen wij met vragen naar
jouw gegevens, deze worden verzameld en digitaal opgeslagen. We zullen alléén gegevens
van je vragen die nodig zijn om jouw gewenste doel te bereiken: die ideale baan, opleiding
of een certificering als jongere coach.
Het is goed om te weten welke gegevens er van jou worden verwerkt, waarom en hoe er
mee om wordt gegaan. Het zijn immers jouw gegevens en het gaat om jouw Privacy. Zijn
jouw gegevens wel veilig bij De Jonge Krijger? En hoe kun je zelf beslissen wat er mee
gebeurt? Wij willen graag dat jij dit weet!
Het staat allemaal in deze Privacy verklaring, lees hem daarom goed door, dan weet jij
precies waar je aan toe bent als het om jouw privacy gaat.
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1. Over Ons
Wij helpen jongeren naar school, werk en wat zij het allerliefste willen doen. Dit doen
wij door jou persoonlijk te begeleiden en trainingen, workshops en voorlichting te
geven. Wij helpen je meestal gratis, en met succes. Van alle jongeren die meedoen
vindt 70 tot 80% de opleiding of werk dat ze het allerliefste willen doen!
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Onze Missie: De Jonge Krijger draagt actief bij aan een samenleving waarin zoveel
mogelijk jonge mensen vanuit hun eigen kracht en talent hun plek innemen.
Onze coaches en trainers hebben een helder doel voor ogen. We werken gedreven,
laagdrempelig en ondernemend aan het uitvoeren van onze missie. We zijn actief in
ons netwerk, stellen een jongere en zijn ontwikkeling echt centraal en zijn
vasthoudend in onze coaching en begeleiding. Door onze expertise en kennis van
studiekeuze en de arbeidsmarkt kunnen we jongeren efficiënt en succesvol
begeleiden naar een passende opleiding of werkplek. We bieden ook een
professioneel programma waarin we jou of jouw werknemers op kunnen leiden tot
gecertificeerd jongerencoach, zodat je mee kunt werken aan onze missie. Om onze
missie uit te kunnen voeren en jouw doel te bereiken is het meestal nodig om
gegevens van je te verzamelen

Onze Privacy Verklaring in het kort
Wanneer je je aanmeldt bij De Jonge Krijger starten we met het verzamelen en
verwerken van jouw gegevens. We vragen om je naam, adres, leeftijd,
contactgegevens en mogelijk bijzondere gegevens, maar alléén wanneer dit nodig is
om de juiste baan of opleiding voor je te vinden.
We slaan jou gegevens digitaal op in ons beveiligde jongeren registratie systeem.
Alléén medewerkers van onze organisatie hebben toegang tot jou gegevens en zij
hebben een geheimhoudingsplicht.
Wij geven jou gegevens (of delen daarvan) nooit zonder toestemming door aan
anderen. Wanneer dat toch nodig is om jouw doel te bereiken, dan zullen we je altijd
eerst om toestemming vragen.
Als je wil kun je jouw gegevens altijd inzien om te kijken welke gegevens we precies
van je hebben verwerkt en heb je de mogelijkheid om je gegevens (deels) te laten
wissen. Indien gewenst kunnen we ze ook voor je overdragen aan een andere
organisatie.
De Jonge Krijger heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De
FG zorgt voor de optimale bescherming van jouw gegevens en houdt controle dat er
zorgvuldig mee om wordt gegaan. Heb je vragen over jouw opgeslagen gegevens bij
De Jonge Krijger dan kun je terecht bij de FG via jorim@jongekrijger.nl
De Jonge Krijger BV
Mient 22A
l 2903LC Capelle a/d IJssel
010-760 55 55
l info@jongekrijger.nl
KvK: 24425391
l BTW nr. NL8217.801.16.B01

2. Waarom wij jouw gegevens verwerken, hoe veilig en waar ze opgeslagen zijn,
voor hoe lang en op basis van welke Grondslag.
Registratie voortijdig schoolverlaters naar school – algemeen belang
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De Jonge Krijger is uitvoerder van het RMC Rijnmond Zuid-Oost. Dit betekent dat wij
in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan
den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk de wettelijke taak uitvoeren in het algemeen
belang om jongeren van 16 tot 23 jaar te registreren betreffende de schoolcarrière en
contact op te nemen om ondersteuning aan te bieden bij schooluitval of risico op
schooluitval. Jouw gegevens worden in een beveiligde database, het “Jeugd Volg
Systeem” van Meta Objects geregistreerd. Alléén medewerkers van De Jonge Krijger
die deze wettelijke taak uitvoeren hebben toegang tot deze database middels een
beveiligde inlog. Deze database met gegevens wordt door voorgenoemde
gemeenten verstrekt aan De Jonge Krijger. De Jonge Krijger heeft met
voorgenoemde gemeenten een verwerkersovereenkomst waarin uitgebreid staat
omschreven waarom wij toegang hebben tot deze gegevens en wat onze taakstelling
is betreffende het gebruik van deze gegevens. Deze gegevens worden alleen
gebruikt om schooluitval te voorkomen of om je weer te helpen aan een passende
opleiding. Voor de opslag van de gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn die is
bepaald in de wettelijke taak.
Een Leuke Baan en/of Opleiding voor Jongeren – gerechtvaardigd belang toestemming
Naast de wettelijke taak van de uitvoering van het RMC, voert De Jonge Krijger
verschillende projecten uit om jongeren te begeleiden naar school en/of werk. Het
gaat hierbij vooral om zogenaamde “risicojongeren”. Mocht je meedoen aan één van
onze projecten dan ben je doorverwezen door school, gemeente of een van onze
andere netwerkpartners, of je hebt je zelf aangemeld. Wij vragen jouw gegevens in
een gedegen intakegesprek, om inzicht te krijgen in je school- en/of werkverleden,
eventueel spelende problematiek en jouw wensen om te gaan werken of een
opleiding te volgen. Deze gegevens worden alléén verwerkt zodat jouw coach de
juiste begeleiding kan bieden en je samen dat doel kunt bereiken. Het is noodzakelijk
jouw gegevens hiervoor te verwerken en voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen. Wanneer het nodig is dat we bijzondere gegevens (zoals
kopie ID, privé omstandigheden, informatie over etniciteit) van je opslaan doen we
dat alleen met jou expliciete toestemming. Jouw gegevens worden altijd binnen 2
jaar weer verwijderd. Ben je woonachtig in de regio Rijnmond Zuid-Oost dan
registreren we deze gegevens in het “Jeugd Volg Systeem” (zie hier boven). Woon je
in een andere Regio, dan registreren we jouw gegevens in ons jongeren
registratiesysteem in MS Office 365, deze beveiligde omgeving wordt beheerd door
“STLT Beheer BV”. De Jonge Krijger heeft een verwerkersovereenkomst met “STLT
Beheer BV” waarin we afspreken dat zij zich committeren aan ons Privacy reglement.
Alléén medewerkers van onze organisatie hebben alléén toegang middels een
beveiligde inlog. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
Opleiding tot Jongeren Coach – gerechtvaardigd belang - toestemming
Om deel te kunnen nemen aan onze professionele opleiding tot Jongerencoach
hebben we minimaal je naam en contactgegevens nodig. Die hebben we nodig voor
de behartiging van de gerechtvaardigde belangen en om je na positieve afronding
van de opleiding te kunnen certificeren als jongeren coach. We zullen je ook vragen
om jouw carrière tot nu toe, om de opleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij
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jou wensen en capaciteiten. Deze bijzondere gegevens zullen we alléén verwerken
met jouw expliciete toestemming. Jou gegevens worden opgeslagen in ons
beveiligde cursisten registratie systeem in MS Office 365, deze beveiligde omgeving
wordt beheerd door “STLT Beheer BV”. De Jonge Krijger heeft een
verwerkersovereenkomst met “STLT Beheer BV” waarin we afspreken dat zij zich
committeren aan ons Privacy reglement. Alléén medewerkers van De Jonge Krijger
hebben alléén toegang middels een beveiligde inlog. Al onze medewerkers hebben
een geheimhoudingsplicht.
Dienst aanbieden – gerechtvaardigd belang
Wanneer je contact opneemt met De Jonge Krijger via de website, per email,
telefoon of door persoonlijk langs te komen wordt er in eerste instantie alleen
gevraagd om jou contactgegevens zoals je naam, e-mailadres, woonplaats,
telefoonnummer en onderwerp voorkeuren. Die gegevens hebben we minimaal nodig
om je een voorstel te kunnen doen en een dienst aan te bieden. En dus voor het
behartigen van de gerechtvaardigde belangen. Deze gegevens worden opgeslagen
in ons aanvragen registratie systeem in MS Office 365, deze beveiligde omgeving
wordt beheerd door “STLT Beheer BV”. De Jonge Krijger heeft een
verwerkersovereenkomst met “STLT Beheer BV” waarin we afspreken dat zij zich
committeren aan ons Privacy reglement. Alléén medewerkers van De Jonge Krijger
hebben alléén toegang middels een beveiligde inlog. Al onze medewerkers hebben
een geheimhoudingsplicht. Deze gegevens worden na je reactie verwijderd of in elk
geval binnen 6 weken.
Informeren via Nieuwsbrief – toestemming
De Jonge Krijger stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds
commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en
emailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website
van De Jonge Krijger. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om
je aan te melden. Jouw gegevens worden alléén verwerkt met jou toestemming en
bewaard tot wederopzegging. Je kunt jezelf afmelden of je gegevens aanpassen via
de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. Jouw gegevens worden opgeslagen
in “laPosta” en zijn alleen beschikbaar voor de PR medewerkers van De Jonge
Krijger door middel van een beveiligde Inlog. Al onze medewerkers hebben een
geheimhoudingsplicht.

3. Jouw gegevens, Jouw rechten en hoe Jij daar gebruik van kunt maken
Jouw Recht op Inzage
Je hebt het recht om te zien welke gegevens we precies van jou hebben opgeslagen.
Je kunt hier een kopie van opvragen.
Jouw recht op Vernietiging, Rectificatie, Aanvulling of Stop
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Je hebt in de meeste gevallen het recht om jouw gegevens aan te laten passen,
(deels) te laten vernietigen of juist aan te vullen. Je hebt ook het “recht op stop”, dat
wil zeggen dat je bezwaar kunt maken tegen het verwerken van jou gegevens.
Het recht op Dataportabiliteit / Overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij De Jonge Krijger opgeslagen zijn in het
geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op
overdracht. Hierbij dient De Jonge Krijger al jouw gegevens over te dragen aan de
andere partij in een gangbaar bestandsformaat (bijvoorbeeld MS Excell)
Gebruik maken van je rechten
De Jonge Krijger heeft een Functionaris Gegevensverwerking (FG) aangesteld.
Wanneer je gebruik wil maken van je rechten kun je ons daarvoor een verzoek doen.
Je dient je verzoek te richten aan de FG via j.vanluik@fortaopleidingen.nl onder
toezending van een kopie ID bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het
paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. De FG zal zo snel
mogelijk antwoorden en je verzoek inwilligen mits dit niet in strijd is met de wettelijke
regelgeving. Val je bijvoorbeeld onder het RMC dan zijn wij niet gemachtigd om aan
je verzoek te voldoen en zal de FG je doorverwijzen naar de juiste partij. Ons streven
is om binnen 5 werkdagen te reageren op je verzoek.
Voor de nieuwsbrief kun je jezelf ook eenvoudig afmelden of je gegevens aanpassen
via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

4. Plichten
De Jonge Krijger behoudt zich het recht jouw gegevens te verstrekken wanneer dit
wettelijk is vereist dan wel gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Jonge Krijger te
beschermen. Daarbij zullen wij jou altijd informeren en jouw recht op privacy zoveel
mogelijk respecteren.

5. Privacy Reglement
Al onze professionals hanteren in hun werk onze gedragscode, hebben een
geheimhoudingsplicht en dienen zich te houden aan ons Privacyreglement.
Voorafgaand aan een traject word je indien nodig om toestemming gevraagd voor
het verwerken en eventueel uitwisselen van jouw gegevens. Het privacyreglement
van De Jonge Krijger kun je lezen op onze website of kosteloos opvragen bij onze
FG.

6. AVG (Europese Privacywet) & Klachtenprocedure
De Jonge Krijger voldoet bij de verwerking van jouw gegevens aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG); de Europese privacywet. Heeft u klachten
met betrekking tot de verwerking van uw gegevens dan kun je contact opnemen met
de FG .Kom je er samen met de FG niet uit, dan kun je je richten tot de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
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