
Privacyverklaring KJRW  
In deze privacyverklaring vindt u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke gegevens 

wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Daarnaast leggen wij uit welke rechten u heeft 

en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Wij hechten veel waarde aan een goede 

bescherming van uw gegevens en vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Wij 

verzoeken u deze verklaring zorgvuldig door te lezen. 

Begrippen 

● Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 

● Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per 

ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of 

de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, 

opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. 

● Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon, die LCNL in het kader van de ledenadministratie verwerkt. 

● Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 

van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming). Of ieder latere vervanger van deze verordening die in plaats   

treed van voornoemde. 

● Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 

Persoonsgegevens, of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 

opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 

middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, 

aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen. 

● Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een 

dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerkt. 

● Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met 

anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens 

vaststelt. 

Wie zijn wij? 

Wij zijn de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland, een stichting die gratis juridisch 

advies geeft aan kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Wij geven advies over allerlei 

verschillende onderwerpen op verschillende rechtsgebieden. Wij houden spreekuur op 

maandag, woensdag en donderdag van 15:00 tot 17:00 uur. De spreekuren vinden plaats op 

ons kantoor aan de Atoomweg 10, 9743 AK Groningen. Tijdens deze spreekuren zijn wij 

telefonisch te bereiken op 050-3125040. Daarnaast zijn wij altijd per e-mail bereikbaar: 



noord@kjrw.eu. Voor meer informatie of een contactformulier kunt u onze website raadplegen: 

www.noord.kjrw.eu. 

 

Welke gegevens verwerken wij? 

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, verwerken wij privacygevoelige gegevens. 

De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de situatie. 

Gegevens die wij kunnen verwerken zijn: 

● NAW-gegevens 

● Leeftijd 

● Geboortedatum 

● Geslacht 

● E-mailadres 

● Telefoonnummer 

● Profiel- en/of schermnaam 

● IP-adres 

● Overig e-contact (sociale media) 

● Gegevens die u invult in een open veld 

● Vragen die u aan ons stelt of mededelingen die u aan ons doorgeeft 

● CV 

● Motivatiebrief 

 

Naast deze gegevens kunnen wij, onder omstandigheden, ook bijzondere persoonsgegevens 

verwerken. Dit zijn extra privacygevoelige gegevens. Het kan gaan om de volgende typen 

gegevens: 

● Burgerlijke staat 

● Nationaliteit 

● Inkomensgegevens, dienstverband en werkgever 

 

Doel van de verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden: 

● Om u te kunnen voorzien van juridisch advies 

● Om onze juridische dienstverlening te verbeteren 

● Ter beoordeling van onze vrijwilligers door deze voor te leggen aan de Rijksuniversiteit 

Groningen 

● Om uw sollicitatie te verwerken 

 

Rechtsgrondslag 

Om te voldoen aan de beginselen van minimale gegevensverwerking en 

doelbinding uit art. 5 lid 1 onder a en b AVG moet gedurende de verwerking een 
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grondslag uit art. 6 AVG bestaan. Wij baseren onze gegevensverwerking op de grondslag 

‘toestemming’ voortvloeiende uit artikel 6 lid 1 sub a AVG. Hiervoor hebben wij aldus uw 

toestemming nodig. U bent vrij om deze toestemming te verlenen of te weigeren. Daarnaast kunt 

u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wanneer u ons geen toestemming verleent, zullen wij 

uw gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de 

reeds door ons verwerkte gegevens. 

 

Doorgifte aan derden 

Om onze verwerkingsdoelen te behalen is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen 

met een derde. Voor onze medewerkers is deze derde de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

De door de KJRW tijdens het gebruik van deze website verzamelde informatie wordt 

aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van de website. In beginsel worden 

geen naar personen herleidbare gegevens verstrekt aan derden. De bewaarde 

persoonsgegevens worden nimmer met derden gedeeld, tenzij u ondubbelzinnig toestemming 

daarvoor geeft en het delen van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het beantwoorden 

en/of uitvoeren van de hulpvraag. U zult er daarbij op worden gewezen dat de aan derden 

verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en dat voor de 

medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel een algemene geheimhoudingsplicht 

geldt. 

 

Rechten van betrokkene 

Gedurende de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u verschillende rechten. 

Hieronder vind u een lijst met de rechten die u heeft en op welke manier u hiervan gebruik kunt 

maken: 

● Recht op inzage: u bent te allen tijde bevoegd om de persoonsgegevens die wij 

hebben opgeslagen, op te vragen. Mocht u gebruik willen maken van dit recht, dan 

kunt u ons een verzoek om inzage doen via het eerder genoemde e-mailadres. 

● Recht op rectificatie: wanneer wij onjuiste gegevens van u hebben opgeslagen, bent 

u ten allen tijden bevoegd ons te juiste gegevens toe te sturen. Wij zijn verplicht om de 

gegevens aan te passen. Wilt u van dit recht gebruik maken, dan kunt u een verzoek 

om rectificatie doen via het eerder genoemde e-mailadres. 

● Recht op verwijdering: u heeft te allen tijde het recht ons te verzoeken de 

persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wij zullen de gegevens binnen 

twee weken na ontvangst van uw verzoek verwijderen. U kunt een verzoek om 

verwijdering van uw gegevens indienen via het eerder genoemde e-mailadres. 

● Recht op beperking van de verwerking: u heeft te allen tijde het recht om ons te 

verzoeken om de verwerking in te perken. Dit is mogelijk indien u de juistheid van de 

persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig blijkt en u tegen het 

verwijderen van de gegevens bent, of wanneer de gegevens niet langer nodig zijn om 

de doeleinden te bereiken en u deze wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of 



onderbouwing van een rechtsvordering. U kunt een verzoek op beperking van de 

verwerking indienen via het eerder genoemde email-adres. 

● Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft te allen tijde het recht ons te vragen 

de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen over te dragen aan een ander. 

Wij zullen de gegevens op uw verzoek aan u of aan deze ander verstrekken. U kunt 

een verzoek om gegevensoverdraagbaarheid indienen via het eerder genoemd e-

mailadres. 

● Klachtrecht: mocht u het oneens zijn met de manier waarop wij met uw 

persoonsgegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens.  

● Het recht op informatie over de verwerkingen: als verwerkingsverantwoordelijke 

heeft u de plicht om het publiek te informeren over uw gegevensverwerkingen. Meer 

specifiek hebben betrokkenen het recht om te weten wat er met hun 

persoonsgegevens gebeurt en waarom. Ook moeten zij bewust worden gemaakt van 

de risico’s van de gegevensverwerking, de regels die ervoor gelden, de waarborgen 

en de manier waarop zij hun rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens 

kunnen uitoefenen. 

● Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking: een betrokkene kan onder 

omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van zijn gegevens en 

zijn recht op verzet inroepen. U moet dan als verwerkingsverantwoordelijke de 

verwerkingen staken. 

 

Termijn van opslag 

Om te garanderen dat wij u op de best mogelijke manier van advies kunnen voorzien, slaan 

wij uw gegevens op. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel bewaart persoonsgegevens niet 

langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en voor ten hoogste twaalf maanden. 

Ten aanzien van de medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel geldt dat na 

ontvangst van hun beoordeling door de Rijksuniversiteit Groningen de persoonsgegevens 

worden verwijderd binnen een termijn van vier weken. 

Vragen over deze disclaimer? Mail dan naar: noord@kjrw.eu  
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Disclaimer  
Tenzij anders vermeld, is deze website en alle daarop gepubliceerde informatie, met inbegrip 

van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland (KJRW). Informatie en/of gegevens van de website 

mogen voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt zonder dat hiervoor toestemming 

aan de KJRW behoeft te worden gevraagd, dit met uitsluiting van het fotomateriaal. Gebruik 

van informatie en/of onderdelen van de website voor andere dan bovengenoemde doeleinden 

is zonder schriftelijke toestemming van de KJRW niet toegestaan.  

 

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg gemaakt en beheerd. Mocht u 

onvolkomenheden tegenkomen of vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met de webmaster via noord@kjrw.eu.  

 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

 


