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statementprivacy
Introduction
You are reading the Privacy Statement of the Lava Legato foundation. In this Privacy Statement you can find 
information about the way your personal data are collected, archived and processed by the Lava Legato foun-
dation. The Privacy Statement will explain how your personal data are archived and for what purposes. Besides, 
you will also read about your rights in regard to your personal data and you will be informed how you can use 
your rights. 
This Privacy Statement can be changed for instance because of modifications of the law. We therefore advise 
you to consult this Statement regularly. 

Lava Legato foundation
The Lava Legato foundation is a non-profit organisation which aims to stimulate European awareness and 
international mobility of (especially) young people, by providing information about and facilitating (un)paid 
labour and entrepreneurship in a transnational setting, and all that is related to this aim. 
There are situations that require the collection of personal data by the Lava Legato foundation. It is therefore 
important that you know how your data are processed and how you can express your wishes in regard to your 
personal data. This is the subject of this Statement.  
Please feel free to contact the Lava Legato foundation, in case you have questions or when you do not feel 
comfortable about the way your personal data are used by the Lava Legato foundation.

2. Purpose of data
2.1 Contacting the organisation
Your data are collected in case you contact the foundation via the website. On the website contact form, you
are asked to agree with the way your data are processed, as is explained in this Privacy Statement. Only the
necessary details are requested in the contact form; these are your name, the company’s name (optional),
email address, telephone number and (subject of) your question or request.

2.2 Google Analytics 
The Lava Legato website uses your data related to visiting the website, to improve the website, with the 
support of Google Analytics. The data used are anonymous such as the numbers of pages you visit and the 
amount of time you spend on the website and are not related to personal data.

2.3 Participation of (international) exchanges and (volunteer) projects
The Lava Legato foundation processes your personal data from the moment you agree to participate in an 
international exchange program or (volunteer) project. Only the data that are provided by you or your send-
ing/supporting and/or hosting organisation will be used. Your data will possibly be shared with the potential 
partners that you will work with. By signing the intake form before the project takes place, you consent to this 
and other procedures described in this Privacy Statement. 
Data will also be archived as part of the project progress monitor. These data are anonymously processed for 
long term evaluation.

3. Data management
The data that Lava Legato receives and processes, are managed by :

InMotion hosting
The website and back-ups of the website are hosted by InMotion Hosting. Data that you register on the web- 
site of the Lava Legato foundation, are stored on the InMotion servers. Also the email servers are hosted by 
InMotion hosting.

iCloud and Creative Cloud
The data provided by you or your sending/supporting/hosting organisation are stored on an iCloud and/or 
Creative cloud.

4. Storage period
4.1 Paper and digital data
All personal hard copy documentation is shredded and personal digital data is deleted when a project in which
you have participated is finalised and/or when the obliged legal period of archiving administration has been
completed.
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4.2 Google Analytics 
The data that Google Analytics collects are anonymous. This means that data are not linked to your name, 
company, question or email address. The data are stored for an unlimited amount of time by Google Analy- 
tics.

5. Security
5.1 Hard copies
No hard copies are made from your digital data. Your data are only managed in the systems and software
described above. Only hard copy documents that you or your sending/coordinating/hosting organisation
provide or fill in are physically stored. Hard copy personal data are kept in the office, only accessible to
Lava Legato board members, who are directly involved in the project.

5.2 Digital devices and software
The personal data that are stored by third parties described above are managed via the software specified 
above and if possible can only be accessed by two step verification.
The devices that contain your data are secured with a password and/or fingerprint. The number of devices 
that can access your data are limited to a minimum. Protection software is installed on the devices that are 
used with the following facilities: antivirus scan, anti malware scan, anti ransomware scan, safe banking and 
safe browsing via F-secure.

6. Your rights
6.1 Right of access
You have the right to access your data that are archived by the Lava Legato foundation at any time. You can
use this right by sending an email. See section 6.5 on how to contact the Lava Legato foundation for this
purpose.
6.2 Right of rectification
Are your data that are stored by the Lava Legato foundation incorrect? Or have your data changed? You then
have the right to rectification by the Lava Legato foundation.
6.3 Right on deleting your data
Do you wish to delete your data that are managed by the Lava Legato foundation? You then have the right
to let your data be deleted, unless it is obligatory to archive your data in order to participate in an activity
that you wish to be engaged in.
6.4 Right to file a complaint
You have the right to file a complaint at the Autoriteit Persoonsgegevens, in case you are of the opinion that
the Lava Legato foundation is not managing your data properly.
6.5 Using your rights is possible by contacting Lava Legato foundation via info@lava-group.com, attaching
a copy of a valid id-proof with the picture, ID number and social security number blurred. Lava Legato’s aim
is to respond within a week.

7. Duties of the Lava Legato foundation
The Lava Legato foundation processes personal data, based on a legitimate interest, which is the collabora-
tion that is set in an agreement. This can for instance be the participation in an international exchange or an
international volunteer project.
The data that you are required to submit is the minimal data needed to offer you the services.

In case it is needed that your data is shared with a third party, others than partners you will or may be 
collaborating with or the parties mentioned above, your consent is needed. 
The Lava Legato foundation remains the right to publish personal data in case it is legally obliged or in case 
the Lava Legato foundation considers it rightful in order to comply with a legal request/process, or to safe-
guard the property or safety, that of the Lava Legato foundation or others. We always try to respect your 
right to privacy as much as possible. 

Do you still have questions? Please contact us via the contact details mentioned below. 

info@lava-group.com | 010 477 82 88 | 3021 RB | Rotterdam Btw. Nr. NL810.258.729.B01 | KVK Nr. 
24318383 | www.lava-group.com
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Introductie
Je leest de Privacy Verklaring van stichting Lava Legato. In deze Privacy Verklaring vind je informatie over de 
wijze waarop je persoonlijke data door stichting Lava Legato verzameld, gearchiveerd en verwerkt worden. De 
Privacy Verklaring licht toe op welke wijze je persoonlijke data met welk doel gearchiveerd worden. Daarnaast 
lees je ook over jouw rechten aangaande je persoonlijke data en word je geïnformeerd over de wijze waarop je 
jouw rechten kunt gebruiken. Deze Privacy Verklaring kan veranderen, bijvoorbeeld door wijzigingen in wet- 
geving. Daarom adviseren we je deze Verklaring regelmatig te raadplegen. 

1. Stichting Lava Legato
Stichting Lava Legato is een non-profit organisatie die als doel heeft Europees bewustzijn en internationale
mobiliteit van met name jongeren te stimuleren, door het verstrekken van informatie over en het faciliteren van
(on)betaalde arbeid en ondernemerschap in een transnationale setting, en alles wat hiermee verband houdt.
Er zijn situaties die vereisen dat persoonlijke data door stichting Lava Legato verzameld worden. Het is daarom
belangrijk dat je weet hoe jouw data verwerkt worden en hoe je jouw wensen tot uitdrukking kunt brengen in
relatie tot jouw persoonlijke data. Dat is het onderwerp van deze Verklaring.
Voel je vrij om contact op te nemen met stichting Lava Legato, in het geval je vragen hebt of wanneer je je niet
comfortabel voelt bij de wijze waarop jouw persoonlijke data door stichting Lava Legato gebruikt worden.

2. Doel van data
2.1 Contacteren van de organisatie
Jouw data worden verzameld in het geval dat je de stichting via de website contacteert. Op het contactformu- 
lier van de website, word je gevraagd in te stemmen met de wijze waarop jouw data worden verwerkt, zoals in
deze Privacy Verklaring is vastgelegd. Op het contactformulier wordt alleen gevraagd om de benodigde
gegevens: dit zijn je naam, je bedrijfsnaam (optioneel), email adres, telefoonnummer en (onderwerp van) je
vraag of verzoek.

2.2 Google Analytics 
De Lava Legato website gebruikt jouw data gerelateerd aan je websitebezoek, om de website met behulp van 
Google Analytics te verbeteren. De gebruikte data zijn anoniem, zoals het aantal pagina’s dat je bezoekt of de 
tijd die je op de website hebt doorgebracht en zijn niet gekoppeld aan persoonlijke data. 

2.3 Deelname aan (internationale) uitwisselingen en (vrijwilligers)projecten
Stichting Lava Legato verwerkt jouw persoonlijke data vanaf het moment dat je instemt met deelname aan een 
internationaal uitwisselingsprogramma of (vrijwilligers-) project. Uitsluitend data die jij of je zend/onder- 
steunende en/of ontvangende organisatie aanleveren, worden gebruikt. Jouw data zullen mogelijk gedeeld 
worden met potentiële partners, waarmee je zult gaan samenwerken. Door het ondertekenen van het intake 
formulier, voorafgaand aan de start van het project, stem je in met deze en andere procedures die beschreven 
staan in deze Privacy Verklaring. 
Data zullen ook gearchiveerd worden als onderdeel van het monitoren van de projectvoortgang. Deze data 
zullen anoniem worden verwerkt voor lange termijn evaluatie. 

3. Databeheer
De data die Lava Legato ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

InMotion hosting
De website en back ups van de website worden gehost door InMotion Hosting. Data die je registreert op de 
website van stichting Lava Legato, worden opgeslagen op de InMotion servers. Ook de email servers worden 
gehost door InMotion Hosting. 

iCloud and Creative Cloud
De data die door jou of door je zend/ondersteunende/ontvangende organisatie worden aangeleverd, worden 
opgeslagen op een iCloud en/of Creative cloud. 

4. Opslagperiode
4.1 Alle persoonlijke papieren documentatie wordt vernietigd en persoonlijke digitale data worden verwijderd
nadat een project is afgerond en/of op het moment dat de wettelijk verplichte periode van archivering van
administratie voorbij is.
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4.2 Google Analytics
De data die door Google Analytics worden verzameld zijn anoniem. Dit betekent dat data niet worden gekop-
peld aan jouw naam, bedrijf, vraag of email adres. De data worden voor onbepaalde tijd opgeslagen door 
Google Analytics. 

5. Veiligheid
5.1 Prints
Er worden geen prints gemaakt van jouw digitale data. Jouw data worden uitsluitend opgeslagen in de syste-
men en de software die hierboven beschreven staan. Uitsluitend prints die jij of je zend/coördinerende/ont- 
vangende organisatie aanleveren, worden als print gearchiveerd. Prints worden op kantoor bewaard en zijn 
uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden van Lava Legato die direct betrokken zijn bij het project.

5.2 Digitale apparatuur en software
De persoonlijke data die worden opgeslagen door partijen die hierboven beschreven staan, worden beheerd 
met de software/tools die hierboven zijn gespecificeerd en indien mogelijk alleen toegankelijk zijn met twee- 
stapsverificatie.  
De apparaten die jouw gegevens bevatten, zijn beveiligd met een wachtwoord/vingerafdruk. Het aantal appa-
raten, dat toegang geeft tot jouw gegevens, is beperkt tot een minimum. Op deze apparaten is beschermings-
software geïnstalleerd met de volgende faciliteiten: antivirus scan, anti malware scan, anti ransomware scan, 
safe banking en safe browsing via F-secure.

6. Jouw rechten
6.1 Recht op toegang
Je hebt op ieder moment recht op toegang van jouw data die zijn gearchiveerd door stichting Lava Legato. Je
kunt gebruik maken van dit recht door een email te sturen. Je ontvangt dan een overzicht van jouw data. Zie
onderdeel 6.5 over hoe je met stichting Lava Legato hierover contact op kunt nemen.
6.2 Recht op rectificatie
Zijn jouw data die door stichting Lava Legato zijn opgeslagen incorrect? Of zijn jouw data gewijzigd? Dan heb
je het recht op aanpassing door stichting Lava Legato.
6.3 Recht op verwijdering van jouw data
Wil je dat jouw data verwijderd worden door stichting Lava Legato? Je hebt er in dat geval recht op dat stich- 
ting Lava Legato je data verwijdert, tenzij het verplicht is om jouw data te archiveren voor deelname aan een
activiteit waarbij je betrokken wilt zijn.
6.4 Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je van mening bent dat
stichting Lava Legato je data niet naar behoren beheert.
6.5 Je kunt van jouw rechten gebruik maken door contact op te nemen met stichting Lava Legato via
info@lava-group.com, en toevoeging van een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarvan foto, ID nummer
en BSN nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Stichting Lava Legato streeft ernaar om binnen een week te reage- 
ren.

7. Verplichtingen van stichting Lava Legato
Stichting Lava Legato verwerkt persoonlijke data, vanwege een gerechtvaardigd belang, dat zich uit in een
samenwerking waarvoor een overeenkomst is/wordt opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld de deelname zijn aan een
internationale uitwisseling of een internationaal vrijwilligersproject.
De data die je gevraagd wordt aan te leveren zijn de minimale data die nodig zijn om de diensten aan te
bieden.

In het geval de data met andere partijen gedeeld worden dan de partijen waar je mogelijk mee samenwerkt of 
mee samen gaat werken, is jouw toestemming nodig. 
Stichting Lava Legato behoudt het recht om persoonlijke data te publiceren indien daartoe een wettelijke 
verplichting bestaat of in het geval stichting Lava Legato van mening is dat het rechtmatig is om aan een 
wettelijk verzoek/proces te voldoen, of om eigendom of veiligheid, van stichting Lava Legato of anderen, te 
garanderen. We proberen privacy altijd zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via onderstaande gegevens. 
info@lava-group.com | 010 477 82 88 | 3021 RB | Rotterdam Btw. Nr. NL810.258.729.B01 | KVK Nr. 24318383 
| www.lava-group.com
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