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Stichting Leergeld Alkmaar heeft als doel om kinderen vanuit gezinnen met minimale financiële 
middelen te ondersteunen. Ouders en verzorgenden kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag 
indienen voor een individuele bijdrage voor hun kind(eren) op het gebied van onderwijs, sport, cultuur 
en welzijn. Om te beoordelen of die aanvrager voldoet aan onze criteria, vragen wij naar 
verschillende persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken wij deze persoonsgegevens om te beoordelen 
of de aanvrager nog in aanmerking komt voor andere fondsen of subsidies. 
Stichting Leergeld Alkmaar verwerkt persoonsgegevens. We doen dit met respect voor ieders rechten 
en verwachtingen En in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. 
Persoonsgegevens vragen we alleen waar en zover dat nodig is. Wij gebruiken jouw gegevens ook 
niet zonder jouw instemming om je iets toe te sturen.  
Wij willen je over de verwerking van je persoonsgegevens graag duidelijk en transparant informeren. 
In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 
persoonsgegevens door Stichting Leergeld Alkmaar.  
 
Wat zijn persoonsgegevens?  
Dat zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 
combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we van persoonsgegevens. 
Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens 
hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.  
 
Van wie verwerkt Stichting Leergeld Alkmaar persoonsgegevens?  
Stichting Leergeld Alkmaar verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een 
relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  

• Mensen die een aanvraag bij Stichting Leergeld Alkmaar doen (Aanvragers) 
• Vrijwilligers bij Stichting Leergeld Alkmaar 
• Donateurs van Stichting Leergeld Alkmaar 
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Stichting Leergeld Alkmaar 

een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad (Samenwerking partners) 
 
Waarvoor verwerkt Stichting Leergeld Alkmaar persoonsgegevens?  
Als je een aanvraag doet bij aangaat met Stichting Leergeld Alkmaar hebben we persoonsgegevens 
nodig. Welke persoonsgegevens dat zijn en de reden waarvoor we ze nodig hebben, is afhankelijk 
van de relatie die je met Stichting Leergeld Alkmaar aangaat.  

• Hulp aanvraag 
Met behulp van je gegevens zorgen wij voor een goede afhandeling van de hulpaanvraag. 
Hiertoe dienen je voor- en achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, straat, 
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager, zijnde het kind en/of de ouders 
of verzorgenden. Om te toetsen of de aanvrager in aanmerking komt voor hulp ontvangen wij 
ook recente inkomensgegevens. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om statistisch inzicht 
te verkrijgen van onze bezoekers. De gegevens worden verwerkt in het landelijke Leergeld 
systeem ‘Lisy’. Meer specifiek worden gegevens gebruikt voor: 
 
1. Het kunnen beoordelen of de aanvrager, die een aanvraag voor een bijdrage indient, voldoet 

aan de toekenningcriteria van Leergeld. 
2. Het kunnen verstrekken van de toegekende bijdragen of middelen. 
3. Het kunnen beoordelen of de aanvrager mogelijk in aanmerking komt voor voorliggende 

voorzieningen van gemeenten en het (eventueel) ondersteunen van de aanvragen bij het 
aanvragen van deze gemeentelijke voorzieningen. 

4. Het kunnen beoordelen of de aanvrager mogelijk ook voor bijdragen van andere fondsen / 
organisaties in aanmerking komt en het namens de aanvrager indienen van aanvragen bij 
fondsen / organisaties 

5. Het verantwoorden van de bijdragen die Leergeld aan aanvrager heeft gedaan, aan 
degenen die financiële middelen geschonken hebben of subsidies hebben verstrekt aan 



Leergeld. Leergeld West-Friesland verstrekt aan subsidiegevers geen lijsten van personen die 
een aanvraag ingediend hebben, dan wel een bijdrage gekregen hebben. 

6. Het behandelen van geschillen en het doen van accountantscontrole. 
 

• Vrijwilliger 
Met behulp van je gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger. Als 
vrijwilliger van Stichting Leergeld Alkmaar willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je 
naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en indien van toepassing 
bankrekeningnummer voor het volgende: 

- Contact met je te onderhouden en je te informeren over werk gerelateerde zaken, maar ook 
als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.  

- I.v.m. de mogelijkheid tot het toewijzen van aanvragen (Intermediairs). 
- Het regelen van de WA-verzekering en ongevallenverzekering.  
- Interne communicatie met collega vrijwilligers onderling en het toezenden van de nieuwsbrief. 
- Indien van toepassing: betaling van je vrijwilligersvergoeding. 

 
• Donateur 
• Samenwerking partner 

 

Wijze van goedkeuring gebruik persoonsgegevens 

Middels het ondertekenen van de ‘Akkoordverklaring gebruik persoonsgegevens’ bij de ingediende 
aanvraag geeft de aanvrager aan kennis genomen te hebben van dit privacyreglement en akkoord te 
gaan met de hier vastgelegde doelen en de wijze waarop Leergeld de gegevens verwerkt van de 
verwerking van de persoonsgegevens. 

Verstrekken gegevens aan derden 

• Met het ondertekenen van de ‘Akkoordverklaring gebruik persoonsgegevens’ geeft de 
aanvrager toestemming om de persoonsgegevens uit te wisselen met derden waar Leergeld 
mee samenwerkt. De landelijke Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, heeft 
gecheckt of de betreffende organisatie beschikt over een privacyreglement dat voldoet aan 
de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. In concrete gaat het om de volgende organisaties: 

• Het Nationaal Fonds Kinderhulp 
• Het Jeugdfonds Sport en Cultuur 
• Stichting Jarige Job 

• Met bovengenoemde organisaties heeft de Stichting Leergeld Nederland een overeenkomst 
afgesloten, inhoudende dat zij zich bij het bewerken van de persoonsgegevens houden aan de 
geldende wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens 

• Voor het verstrekken van persoonsgegevens aan andere organisaties dan bovengenoemde, is 
vooraf altijd persoonlijke goedkeuring van de aanvrager vereist. 

Verwerkt Stichting Leergeld Alkmaar ook bijzondere persoonsgegevens?  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Stichting Leergeld Alkmaar verwerkt geen 
bijzondere persoonsgegevens.   
 
Hoe gaat Stichting Leergeld Alkmaar met mijn persoonsgegevens om?  
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is bewaard voor normaal 
gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.  
 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 



Medewerkers van Stichting Leergeld Alkmaar kunnen je gegevens inzien. Persoonsgegevens kunnen 
alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang 
toe moeten hebben.  
 
Vrijwilligers onderling kunnen elkaars e-mailadres en telefoonnummer inzien voor interne communicatie 
met collega vrijwilligers. Het overzicht van alle medewerkers is toegankelijk via ons roostersysteem en 
op papier toegankelijk voor dienstdoende medewerkers.  
Indien gegevens door derden worden verwerkt (bijvoorbeeld het bedrijf dat voor de online boekingen 
zorgdraagt) worden altijd verwerkersovereenkomsten afgesloten. In een verwerkersovereenkomst 
worden afspraken gemaakt over de gegevensverwerking en de technische en organisatorische 
maatregelen die getroffen worden om bij de uitvoering van de overeenkomst te handelen conform de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Leergeld Alkmaar  
Wij gebruiken gegevens nooit voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt zijn.  
 
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

• Aanvragers 
Leergeld bewaart de gegevens van de aanvrager totdat het jongste kind in het gezin 18 jaar is 
geworden. Eventuele volgende aanvragen voor het gezin kunnen dan sneller behandeld worden. 
Daarna worden de gegevens vernietigd. 

• Vrijwilliger 
De gegevens gerelateerd aan je vrijwilligersverband worden normaliter tot drie maanden na 
de overeenkomst bewaard. Indien wij ze langer willen bewaren, wordt hier expliciete 
toestemming voor gevraagd en de reden helder geformuleerd. Het gaat hierbij om de 
volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres en woonadres.  

 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Leergeld Alkmaar gebonden aan de daarvoor 
geldende wet- en regelgeving.  
 
Kan ik zien welke gegevens Stichting Leergeld Alkmaar van mij verwerkt?  

• Aanvrager 
Elke aanvrager heeft recht op inzage van de door Leergeld verwerkte persoonsgegevens die op 
hem /haar betrekking hebben. De aanvrager dient daarvoor een afspraak te maken met de 
verantwoordelijke. Stichting Leergeld Alkmaar dient in dat geval altijd te vragen om een geldig 
identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de aanvrager. 
De aanvrager kan zijn instemming tot persoonsgegevensverwerking te allen tijde intrekken. De 
verantwoordelijke zal vervolgens besluiten de aanvraag voor een bijdrage niet meer in 
behandeling te nemen dan wel te beëindigen. 

• Vrijwilligers 
Elke vrijwilliger heeft recht op inzage in zijn door Stichting Leergeld Alkmaar verzamelde 
gegevens en kan deze op kantoor bewerken en/of verwijderen. In geval bewerking en/of 
verwijdering van de gegevens kan contact worden opgenomen met info@leergeldalkmaar.nl. 

• Donateur 
Donateurs kunnen een afspraak maken met hun contactpersoon om op kantoor hun bewaarde 
gegevens in te zien, te wijzigen of verwijderen. Voor correctie of verwijdering kan een verzoek 
ingediend worden via info@leergeldalkmaar.nl. 

• Samenwerkingspartners 
kunnen een afspraak maken met hun contactpersoon om op kantoor hun bewaarde gegevens in 
te zien, te wijzigen of verwijderen. Voor correctie of verwijdering kan een verzoek ingediend 
worden via info@leergeldalkmaar.nl 

 
 
Hoe zijn mijn gegevens beveiligd? 
Jouw gegevens worden bewaard in een datacenter. Dit datacenter is beveiligd conform de 
geldende wet- en regelgeving vergaande beveiliging.  
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Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Leergeld Alkmaar 
kun je altijd contact opnemen via info@leergeldalkmaar.nl. Kom je er samen met de organisatie niet 
uit, dan kun je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
Stichting Leergeld Alkmaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. 
 


