Privacyverklaring Cross Your Borders
Cross Your Borders hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring geven we transparante informatie over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Cross Your Borders houdt zich aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent dat:
● Wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacy Verklaring
● De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
● Cross Your Borders passende technische en organisatorische maatregelen heeft
genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
● Cross Your Borders geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen,
tenzij dit nodig is voor uitvoering van het onderwijsproject, event of reis
waarvoor ze zijn verstrekt
● Als je bij ons solliciteert op een vacature (of open sollicitatie) wij je
persoonsgegevens moeten verwerken
● Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop
willen wijzen en deze zullen respecteren
Als Cross Your Borders zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit
via de contactgegevens onderaan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van onze deelnemers
Als je bij ons een onderwijsproject, event of reis hebt geboekt, moeten we
persoonsgegevens van jou als klant verwerken vanwege administratieve doeleinden en
uiteraard om uitvoering te kunnen geven aan het door jou geboekte onderwijsproject,
event of reis.
De basis om je persoonsgegevens te gebruiken ligt in de overeengekomen
overeenkomst die wij per mail of via het aanmeldformulier via de website met elkaar
hebben afgesloten.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Cross Your Borders de volgende
persoonsgegevens vragen:
● Voornaam
● Tussenvoegsel
● Achternaam

Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Paspoortgegevens (kopie). Alleen in het geval van geboekte reizen.
Relevante bijzonderheden voor de reis en eventuele speciale dieet wensen. Als
deze gegevens door jou worden aangeleverd, is dit uiteraard met jouw
toestemming. Alleen in het geval van geboekte reizen.
● Je persoonsgegevens worden door Cross Your Borders opgeslagen ten behoeve
van de uitvoering van de overeenkomst, gedurende de periode van de het
onderwijsproject, event of reis. Ze worden opgeslagen en gebruikt om je te
informeren over het onderwijsproject, event of de reis, als wel opgeslagen. Na
de het onderwijsproject, event of reis bewaren wij je gegevens, tenzij je ons
laat weten dat je dat niet wilt.
●
●
●
●
●
●

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers onderwijsprojecten en events
Als je deelneemt aan een onderwijsproject of event van Cross Your Borders dan zijn
voor de uitvoering hiervan enkele gegevens vereist:
● Voornaam
● Achternaam
● Klas
Verwerking foto’s van onderwijsprojecten, events en reizen
Tijdens een onderwijsproject, event of reis zullen we in overleg foto’s maken. Je kunt
ons op elk moment vragen de gemaakte foto’s te verwijderen.
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees
Cross Your Borders verstuurt regelmatig nieuwsbrieven aan klanten en
geïnteresseerden. Wil je de nieuwsbrief ontvangen dan kun je je inschrijven via een
formulier op de Cross Your Borders website of via een van de inschrijfformulieren die
verspreid worden tijdens de onderwijsprojecten, events, informatiemarkten en andere
evenementen.
Op het formulier vragen wij je naam, e-mailadres en mogelijk ook telefoonnummer en
instagram-account. Het is niet verplicht alle velden in te vullen om de nieuwsbrief te
ontvangen. De persoonsgegevens van de nieuwsbrief abonnees worden door Cross Your
Borders gebruikt om je te informeren over onze reizen, informatie te geven over
reisbestemmingen, aanbiedingen en informatiedagen. Je persoonsgegevens worden
door Cross Your Border bewaard en alleen gebruikt om nieuwsbrieven te versturen
gedurende de periode dat je bent aangemeld.
Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers
Als je bij Cross Your Borders solliciteert is het noodzakelijk om je persoonsgegevens te

verwerken.
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft bij het boeken van een onderwijsproject, event of
reis zullen wij niet aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering
van de overeenkomst. Ook persoonlijke gegevens die je invult bij het aanmelden voor
een nieuwsbrief delen wij niet met derden.
Wij zullen de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie
in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af
te geven.
Bewaartermijn
Cross Your Borders bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
● Alle personen die namens Cross Your Borders van je gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
● We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
● We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
● Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten
● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
● Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens
Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij
van jou ontvangen hebben.
Geautomatiseerde technologieën
Indien je onze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens automatisch
verzamelen: websitegedrag, websitepatronen en technische gegevens van je
apparatuur. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en
andere vergelijkbare technologieën te gebruiken.
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens website bezoek onthouden
en opslaan op je computer/apparaat.
Cookiegebruik door Cross Your Borders
Voor het leveren van een betere gebruikerservaring, beleving en volledige werking van
de website plaatst Cross Your Borders functionele cookies op jouw computer. De
cookies worden dus gebruikt om de websites van Cross Your Borders beter te laten
functioneren en het webbezoek te monitoren. Wij kunnen deze niet herleiden tot een
pc of individu.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan
vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet
uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt
neem dan contact met ons op! Mail naar info@crossyourborders.nl
Contactgegevens
Stichting Cross Your Borders
Winkelsteegseweg 146
6534 AR Nijmegen
E-mailadres: info@crossyourborders.nl
Telefoonnummer: 06 45468741
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