Privacyverklaring Chiro Leouki Meldert vzw
Chiro Leouki Meldert vzw hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert
uw privacy.
In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we
verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chiro Leouki Meldert vzw houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Dat brengt mee dat wij:
-

De persoonsgegevens van onze leden en hun ouders verwerken in overeenstemming met het
doel waarvoor we ze opgevraagd hebben.
De verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.
Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van
persoonsgegevens van leden of hun ouders.
Passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van
de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders te waarborgen.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering
van onze doeleinden.
Op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen
wijzen en dat we die respecteren.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro Leouki Meldert vzw,
Pastorijstraat 24 / 00.2, 3560 Lummen, info@chiroleouki.be
Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken kunnen wij de volgende persoonsgegevens
opvragen en opslaan:
-

persoonlijke identiteitsgegevens: naam en voornaam;
contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen);
persoonlijke kenmerken: geboortedatum, eetvoorkeuren;
kenmerken eigen aan de Chirowerking: afdeling, deelname aan werking, betaling lidgeld,
betaling kampinschrijving, functies binnen de groep;
gezondheidsgegevens: aandoeningen of allergieën waar we tijdens de werking rekening mee
moeten houden, toestemming om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen.

Door uw kind in te schrijven in de Chiro geeft u als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van
minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van uw kind. Lid worden van
onze Chiro betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Chiro Leouki Meldert vzw verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders en/of voogden voor
de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.
-

Om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten → uitvoering overeenkomst
Om u via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking → uitvoering
overeenkomst
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden → uitvoering
overeenkomst
Voor archiefdoeleinden → gerechtvaardigd belang

Chiro Leouki Meldert vzw verwerkt persoonsgegeven van ex-leden, oudleiding en sympathisanten voor
de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.
-

Om u via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking → gerechtvaardigd
belang
Voor archiefdoeleinden → gerechtvaardigd belang

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Intern organisatie
Iedereen die namens Chiro Leouki Meldert vzw aan de digitale ledenadministratie kan, houdt zich aan
de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen de leidingsploeg. De toegang tot het online
Groepsadministratieportaal is beperkt op basis van een persoonlijke login én specifieke
gebruiksrechten.
Daarnaast hebben we een papieren exemplaar met contactgegevens voor noodgevallen bij een
spelnamiddag. Deze wordt zorgvuldig bewaard zodat enkel de bevoegde leiding toegang heeft tot deze
lijst.
De medische fiches worden tijdens het kamp bewaard in het leidingslokaal waar ze enkel ingekeken
kunnen worden door de leiding. Na het kamp worden deze documenten vernietigd.
Externe organisatie
De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is
voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven identificatie- en contactgegevens door aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000
Antwerpen, info@chiro.be via een online Groepsadministratieportaal. Zij verwerken
persoonsgegevens van leden en hun ouders voor de volgende doeleinden en op basis van volgende
rechtsgronden. Meer info vindt u op chiro.be/privacyverklaring
-

Om bij 16+ leden het gratis ledentijdschrift op te sturen → uitvoering overeenkomst
Om subsidies te verkrijgen van de overheid → wettelijke verplichting
Voor archiefdoeleinden → gerechtvaardigd belang
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden tijdens de
werking → uitvoering overeenkomst
Als dienstverlening voor de lokale groepen, zodat zij hun ledenadministratie op een veilige en
correcte manier kunnen opvolgen → uitvoering overeenkomst
Om de leden te verzekeren → uitvoering overeenkomst

De dienst Vrije Tijd Lummen vraagt de identificatiegegevens binnen het kader van het subsidiedossier
→ wettelijke verplichting
De kampeigenaar kan een lijst opvragen van alle aanwezige personen → gerechtvaardigd belang
Externe verwerkers
We laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met
hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens minstens voor de duur van de overeenkomst (duur van
lidmaatschap). Daarna kunnen ze geanonimiseerd of verwijderd worden. Door akkoord te gaan met
de algemene voorwaarden geeft u toestemming om de gegevens langer te bewaren, in het kader van
ons archiefbeleid.

Uw rechten
Uw gegevens, u bent de baas. Wil u inzage krijgen in uw persoonsgegevens? Wil u uw gegevens laten
wijzigen, anonimiseren of verwijderen, of uw e-mailvoorkeuren laten aanpassen? Geen probleem.
Laat het ons gerust weten per mail naar info@chiroleouki.be en we bekijken graag uw vraag. Weet wel
dat bepaalde gegevens noodzakelijk zijn om lid te kunnen zijn/blijven van onze jeugdbeweging. Uw
inzagerecht uitoefenen kan ook via www.chiro.be/aanvraag-inzagerecht

Veiligheid
We doen al het mogelijke om jullie persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren. Wie ze niet nodig
heeft, kan er simpelweg gewoon niet bij. We geven deze gegevens ook niet zomaar door aan externe
organisaties. Mocht u het gevoel hebben dat er iets schort aan onze veiligheid, dan mag u het ons
steeds laten weten.
Bij verlies van gegevens zijn wij verplicht dit te melden aan de privacycommissie binnen de 72 uur. Als
hier sprake van zou zijn brengen wij jullie ook persoonlijk hiervan op de hoogte. We doen er natuurlijk
wel alles aan om dit te vermijden.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u daarvoor contact
opnemen met ons of met het aanspreekpunt Privacy van Chirojeugd Vlaanderen. We waarderen dit
wanneer u dit doet vooraleer een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies
Chiro Leouki Meldert vzw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze cookies zijn
afkomstig van derden en dienen ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en deze te
optimaliseren. Deze cookies zijn niet door bedandbreakfastnena.be te beïnvloeden.
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van
de aanbieder van uw browser.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over
het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie
waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn
anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Wij hebben Google Analytics
conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.
Verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De
door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op
te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van
deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.

Wijzigingen aan de privacyverklaring
In het kader van veranderingen aan onze diensten kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Dat
zal op onze website aangekondigd worden en de datum in de verklaring zal wijzigen.
Deze privacyverklaring is versie 1.0, laatst gewijzigd op 15 september 2018.

