
  

Privacy statement 

Rocking up X-Mas verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover 

graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy statement 

geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking 

van persoonsgegevens door Rocking up X-Mas.  

Wat zijn persoonsgegevens?  

Dat zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam en 

adres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid 

kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je 

adres of e-mailadres.  Wanneer anderen die persoonsgegevens 

hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en 

video’s worden gezien als persoonsgegevens.  

Van wie verwerkt Rocking up X-Mas persoonsgegevens? 

Rocking up X-Mas verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie 

Rocking up X-Mas direct of indirect een relatie heeft. 

Dat zijn de gegevens van:  

• gezinnen die worden opgegeven voor een kerstpakket;  

• gegevens van de hulpverlenende instantie die de gezinnen 

opgeven; en   

• vrijwilligers van Rocking up X-Mas die in ons kernteam zitten of 

helpen met inpakken en/of wegbrengen van de pakketten. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn 

persoonsgegevens? En wie kunnen er bij? 



  

De locatiemanagers van Rocking up X-Mas verwerken de 

persoonsgegevens in de administratie. Zij hebben volledig toegang tot 

de gegevens die zijn ontvangen van bijvoorbeeld hulpverleners. De 

vrijwilligers die helpen bij het inpakken en/of de pakketten 

rondbrengen ontvangen alleen die gegevens die nodig zijn om hun 

taak te volbrengen. Er worden geen gegevens uitgewisseld met 

externe partijen. 
 

Waarvoor verwerkt Rocking up X-Mas persoonsgegevens?  

Als iemand wordt opgegeven voor een kerstpakket of aan de slag wilt 

gaan als vrijwilliger of een andere relatie met Rocking up X-Mas aan 

wilt gaan, heeft Rocking up X-Mas persoonsgegevens nodig. Met 

behulp van deze gegevens kan bijvoorbeeld door Rocking up X-Mas 

voor de gezinnen een kerstpakket op maat worden gemaakt. Een 

gezin dat bijvoorbeeld vegetarisch is krijgt dan geen vlees maar een 

alternatief hiervoor en een ander recept. Ook krijgen de kinderen in 

het gezin dan een cadeautje dat past bij hun leeftijd en geslacht. 

Daarnaast worden de adres gegevens gebruikt zodat de vrijwilliger die 

het pakket naar het desbetreffende gezin brengt ook dit pakket bij 

hen kan langsbrengen.  
 

 



  

De gegevens van de gezinnen worden in geen geval gebruikt voor 

promotie- of marketingdoeleinden. Alleen vrijwilligers die daarvoor 

toestemming geven worden in het jaar daarop gevraagd of zij weer 

willen helpen bij onze actie. Dit geldt ook voor het publiceren van 

foto’s en beeldmateriaal. Deze worden ook alleen gebruikt  voor zover 

de vrijwilliger daar zijn toestemming voor heeft gegeven. 

 Verwerkt Rocking up X-Mas ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld 

over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of 

gegevens betreffende geloof.  Rocking up X-Mas verwerkt alleen 

bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van de wet en 

met toestemming van het gezin. Denk bijvoorbeeld aan allergieën of 

aan gezinnen die halal eten of vanwege hun geloof geen rundvlees 

eten. Rocking up X-Mas verwerkt deze gegevens alleen omdat ze een 

kerstmenu wil aanbieden dat niet in strijd is met bijvoorbeeld iemands 

geloofsovertuiging.  

Hoe gaat Rocking up X-Mas met mijn persoonsgegevens om? 

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan 

noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen Rocking up X-Mas of het 

doel waarvoor zij zijn verwerkt.  
 



  

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

De gegevens van de huishoudens die een kerstpakket van ons hebben 

ontvangen zullen een week na ontvangst van het pakket worden  

vernietigen.  De gegevens van de vrijwilligers die geen toestemming 

hebben gegeven om te worden benaderd voor het jaar daarop zullen 

ook een week nadat de pakketten zijn bezorgd worden vernietigd. We 

zullen wel gegevens om statistische informatie, zoals wat was de 

grootte van de gezinnen, hoeveel kinderen hadden we dit jaar en van 

welke leeftijd, bewaren om zo een inschatting te hebben voor hoeveel 

mensen we het jaar daarop inkopen moeten doen of cadeautjes 

gesponsord moeten krijgen.  

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Rocking up X-Mas 

gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Kan ik zien welke gegevens Rocking up X-Mas  van mij verwerkt?  

Je kunt via ikhebeenvraag@rockingupxmas.nl vragen om een 

overzicht van de van jou verwerkte gegevens.  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens 

door Rocking up X-Mas kun je contact opnemen met Rocking up X-

Mas via ikhebeenvraag@rockingupxmas.nl 


