
Privacyverklaring  02/09/2018 

1 
Chiro Horizon Desselgem 

Deze privacyverklaring werd opgesteld op 2 september 2018 door Bram Deley, 

rekening houdend met de GDPR-maatregelen. Wil je wat meer informatie 

over GDPR en vraag je je af wat Chiro Nationaal hiervoor doet, bezoek dan 

https://chiro.be/info-voor-leiding/communicatie/wat-is-de-gdpr .  

Chiro Horizon Desselgem 

Nieuwstraat 22 

8792 Desselgem 

chirodesselgem@gmail.com  

Bij het inschrijven van een nieuw lid wordt de medische fiche ingevuld. Die bevat: 

- naam, 

- voornaam, 

- geboortedatum, 

- straat en huisnummer, 

- postcode en gemeente, 

- telefoonnummer van ouders of voogd, 

- mailadres van ouders of voogd, 

- telefoonnummer van lid (indien mogelijk), 

- mailadres van lid (indien mogelijk), 

- naam en telefoonnummer van een andere persoon die bereikt kan worden indien 

de ouders niet bereikbaar zijn, 

- naam en telefoonnummer van de huisarts, 

- vroegere ziekten of heelkundige ingrepen, 

- of het kind gevaccineerd is tegen tetanus (en in welk jaar), 

- huidige ziektes, 

- wat de leiding moet weten over een eventuele ziekte, zodat ze correct kunnen 

reageren in noodsituaties, 

- dieet of allergie, 

- of het kind kan zwemmen, 

- of u toestemming geeft dat wij uw kind medicatie geven wanneer nodig (dit 

betreft enkel medicatie die zonder voorschrift te verkrijgen is bij de apotheek), 

- of u toestemming geeft dat er foto’s van uw kind verschijnen op de 

Facebookpagina, de Instagrampagina of de website, 

- eventuele andere inlichtingen. 

Gegevens zoals je naam, je adres, je telefoonnummer en je mailadres gebruiken we 

zodat we je op de hoogte kunnen houden van de activiteiten van de Chiro. Een 

uitnodiging voor het kamp, een reminder dat je kind zijn zwemgerief niet mag vergeten, 

… bereiken op deze manier vlot hun ontvanger. 

https://chiro.be/info-voor-leiding/communicatie/wat-is-de-gdpr
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Medische gegevens worden bewaard zodat wij daar zo goed als mogelijk rekening mee 

kunnen houden tijdens de chirowerking. Als we reeds op de hoogte zijn van allergieën, 

zorgen we ervoor dat je kind hiervan beschermd wordt. Als we op de hoogte zijn dat je 

kind niet kan zwemmen, dan zorgen we dat hij of zij zwembandjes krijgt. Indien er toch 

iets zou gebeuren, kunnen we meteen de juiste personen bereiken, zij het de ouders, 

het noodcontact of de huisarts. 

We vragen ook naar de eetgewoonten van je kind. Dit omdat we ervoor zouden kunnen 

zorgen dat op weekend, vierdaagse of op kamp, er een gezonde en aangepaste 

maaltijd kan voorzien worden. 

Tenslotte vragen we je ook of je het erg vindt dat er foto’s van je kind op Facebook, 

Instagram of de website kunnen verschijnen. Vaak zetten we sfeerbeelden online zodat 

geïnteresseerden een inkijk hebben op onze chirowerking. Heb je liever niet dat je kind 

erbij staat, dan zorgen wij ervoor dat er een selectie van foto’s online geplaatst wordt 

die zijn of haar privacy niet schendt. Wil je daar iets meer informatie over, bezoek dan 

https://chiro.be/info-voor-leiding/communicatie/veilig-online-fotogebruik . 

De gegevens worden verzameld door de leiding van de afdeling van je kind. Vervolgens 

worden ze in een Exceldocument geplaatst zodat alle gegevens in één centraal 

document staan. Dat is toegankelijk voor de leiding en de volwassen begeleiders van 

Chiro Horizon Desselgem. 

Het Exceldocument met de gegevens van je kind wordt opgeslagen in een Dropbox die 

enkel toegankelijk is voor de leiding en de volwassen begeleiders van Chiro Horizon 

Desselgem. Het wordt ook offline bewaard op de harde schijf van de verantwoordelijke. 

Die zorgt ervoor dat het document ook op weekend of op kamp ter beschikking is voor 

eventuele noodgevallen. 

Het Exceldocument wordt per werkjaar opgemaakt. De documenten van de voorbije 

twee jaren worden ook steeds bewaard. Dat wil zeggen dat, als je kind stopt in het 

werkjaar 2018 - 2019, dat zijn of haar gegevens nog bewaard worden tot het einde 

van het werkjaar 2020 - 2021. 

Zaken waarvoor je ons toestemming geeft, kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. 

Bedenk je bijvoorbeeld opeens dat je je kind toch niet op de Facebookpagina ziet 

verschijnen, stuur ons dan een mail en wij passen dit zo snel mogelijk aan. 
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