Privacyverklaring Chiro Mere
Indien je bent/was ingeschreven bij Chiro Mere (Faidoli - Marjolijn), hebben we een aantal
persoonlijke gegevens van jou, zodat we je kunnen informeren, contacteren, verzekeren, enz. In deze
privacyverklaring laten we weten hoe we met deze gegevens omgaan, waarvoor we ze gebruiken en
wat jouw rechten zijn op jouw gegevens.

Veilig
We doen ons best om je gegevens zo veilig mogelijk te bewaren. Wie ze niet (meer) nodig heeft, kan
er niet bij. We geven je gegevens niet door aan externe organisaties, behalve voor de uitzonderingen
die nodig zijn in het kader van onze werking (zie verderop). Mocht je het gevoel hebben dat er iets
schort aan onze veiligheid, dan mag je het ons steeds laten weten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Als je je inschrijft bij Chiro Mere via het online inschrijvingsformulier, vragen we de volgende
gegevens:
•

•

•

Identiteitsgegevens: Om je te kunnen identificeren van de andere leden.
Deze gegevens zijn: Naam, Voornaam, Geslacht, Geboortedatum. Aanvullend kennen we aan
iedereen een uniek, intern nummer toe.
Contactgegevens: Dit zijn alle gegevens om je te contacteren, hetzij via post, email of
telefoon.
Deze gegevens zijn: Straat & Nummer, Postcode, Gemeente, Telefoonnummer, Gsm, Gsm
mama, Gsm papa, Email, Email mama, Email papa.
Chiro-gegevens: Dit zijn gegevens die we specifiek binnen de Chiro gebruiken.
Deze gegevens zijn: Lid of leiding, Afdeling, Leerjaar (om te checken of je in de juiste afdeling
zit), maat T-shirt (indicatief voor de Chiro Mere T-shirt), de “Chiro Mere mag me contacteren
voor”-vraag, Opmerkingen

We houden ook bij wie al dan niet mee gaat op kamp en aan hen worden, a.d.h.v. een individuele
steekkaart, nog bijkomende gegevens gevraagd:
•

•

Medische gegevens: De medische gegevens worden met de nodige discretie behandeld. De
verpleegster die mee gaat op kamp, bewaart deze. Ze worden indien nodig doorgegeven aan
de afdelingsleiding en/of ganse leidingsploeg.
Andere Inlichtingen: Informatie over welke spelen je kan spelen, of je kan zwemmen, etc.
wordt door de afdelingsleiding gebruikt. De dieetvoorkeur wordt doorgegeven aan de
kookploeg.

De gegevens die enkel op de Individuele Medische Steekkaarten staan, worden niet opgenomen in de
database. De steekkaarten worden na het kamp vernietigd. Deze gegevens zullen dus elk jaar opnieuw
gevraagd worden.
Gegevens die we niet bijhouden:
•

•

Financiële gegevens: We houden financiële gegevens niet expliciet bij. Dus we noteren niet
welke bankrekening bij welk lid hoort. We kijken natuurlijk via de bankuittreksels wel na, wie
al betaald heeft en wie niet (inschrijvingen, kamp, koekenslag, etc.).
Rijksregisternummer: Op vroegere inschrijvingsformulieren werd ook naar het
rijksregisternummer gevraagd. Deze gegevens mogen we echter niet zomaar bijhouden en
hebben we dan ook verwijderd uit onze database.

Waarom gebruiken we jouw gegevens?
•

•
•

•

•

Informeren: We gebruiken de contactgegevens, en dan voornamelijk de emailadressen, om je
op de hoogte te houden van onze activiteiten. Verder publiceren wij deze info mogelijks ook
op onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/groups/chiromere/) en onze website
(http://www.chiro-mere.be).
Contacteren: We gebruiken je contactgegevens ook indien we jou of je ouders (dringend) op
de hoogte moeten brengen van iets (bv. ongeval op de Chiro, last-minute informatie, …)
Verzekering: Om je zo goed mogelijk te kunnen verzekeren geven we je informatie door aan
de overkoepelende organisatie Chirojeugd Vlaanderen die ze op zijn beurt door geeft aan de
verzekeringsmaatschappij.
Volgende gegevens worden doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen: Leiding/Lid, Afdeling,
Voornaam, Naam, Geslacht, Geboortedatum, Adres, Telefoon, Email
Kamp: Op kamp vraagt de kamphuiseigenaar en de gemeente ook naar een lijst met de
aanwezige leden. Dit in kader van facturatie en brandveiligheid.
Volgende gegevens worden doorgegeven: Afdeling, Voornaam, Naam, Geboortedatum, Straat,
Postcode, Gemeente, Op kamp van, Tot, In Tent
Subsidies: Voor het verkrijgen van gemeentelijke werkingssubsidies, dienen wij een complete
ledenlijst door te geven aan de Gemeenteraad van Erpe-Mere.
Volgende gegevens worden doorgegeven: Leiding/Lid, Afdeling, Voornaam, Naam,
Geboortedatum, Adres, Mee op Kamp?

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?
De gegevens die ingevuld worden via een online inschrijvingsformulier komen initieel op een Google
Docs Sheet terecht. Enkel de websiteverantwoordelijke en PR-verantwoordelijke heeft toegang tot dit
gmail account.
De gegevens worden nadien opgeslagen in een database die zich bevindt op de server van onze
website. Toegang tot de server is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord, dat slechts door
de websiteverantwoordelijke gekend is.
Voor het bijhouden van de betalingen, worden de gegevens ook in Excel bestanden bewaard door de
financieel verantwoordelijke. Deze Excel bestanden zullen voortaan worden beveiligd met een
wachtwoord.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
De gegevens in de database kunnen opgevraagd worden via een website die beveiligd is met een
wachtwoord. Dit wachtwoord wordt elk jaar bij de start van het nieuwe werkjaar gewijzigd en soms
ook nog eens tijdens het jaar. Enkel de leiding kent dit wachtwoord en geeft dit niet door aan anderen.

Aan wie geven we jouw gegevens door?
We geven jouw gegevens enkel door aan de reeds hierboven vermelde partijen:
•
•
•

Chirojeugd Vlaanderen
Kamphuiseigenaar en/of gemeente waar kamp doorgaat
Gemeente Erpe-Mere

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden
van deze privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Het liefst houden we, voor onze archieven, deze gegevens zolang mogelijk bij zonder inbreuk te doen
aan de rechten van de persoon in kwestie.

Wat zijn de rechten op jouw gegevens?
Jouw gegevens, jij bent de baas. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens? Of een kopie
ontvangen? Wil je je gegevens laten wijzigen of verwijderen, of je e-mailvoorkeuren laten aanpassen?
Geen probleem. Je laat het ons weten per mail (chiromere@gmail.com) of per telefoon
(0486/15.97.98) en we behandelen jouw vraag.

Wijzigingen van het privacybeleid
Als we veranderingen aan het privacybeleid openbaar maken, veranderen we de datum van de 'laatste
update' onderaan in dit document. Bij belangrijke wijzigingen in het privacybeleid of in de manier
waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te
plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via mail.

Contact
Email: chiromere@gmail.com
Gsm: 0486/15.97.98 - Thijs Lambrecht, Volwassen Begeleider

Links
Deze privacyverklaring:
http://www.chiro-mere.be/privacy/Chiro%20Mere%20-%20Privacyverklaring.pdf
Online inschrijvingsformulier:
https://goo.gl/forms/VhvnITcNYoYkMadf1
Voorbeeld van een individuele medische steekkaart:
http://www.chiro-mere.be/privacy/Medische%20Steekkaart.Voorbeeld%202018.pdf

Laatste update
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.

