
Privacyverklaring Meisjeschiro Merksplas  
  
Meisjeschiro Merksplas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens 

(en dat uw privacy wordt gerespecteerd).  

  

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke 

gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan 

om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Meisjeschiro Merksplas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  

  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:   

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn versterkt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy 

verklaring;  

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens;  

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt;  

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren.  

  

Als Meisjeschiro Merksplas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacyverklaring, of in algemenere 

zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande 

contactgegevens:  

  

Fien Boeckx 

Hoevestraat 5 

2330 Merksplas  

Fien.fb@gmail.com  

0477 05 90 46 

  

Groepsinformatie   
Meisjeschiro Merksplas  

Gevestigd te Spelewei (Schuttershofstraat 29, 2330 Merksplas) 

http://meisjeschiromerksplas.chirosite.be  



  

Welke persoonsgegevens worden verzameld?  
- Persoonlijke identiteitsgegevens   

o Naam 

o Voornaam  

o geboortedatum  

o adres  

o telefoonnummer  

o e-mail kind  

o afdeling Chiro  

- Gegevens voogd 
o naam 
o gsm-nummer(s)  

o e-mail opvoeder(s)  

- medische gegevens 
o vroegere ziekten of heelkundige ingrepen 

o huidige ziekten 

o datum van laatste vaccinatie tegen tetanus 

o te nemen geneesmiddelen 

o allergieën 

o te volgen dieet  

- Gegevens huisdokter  
o naam 

o voornaam  

o telefoonnummer  

- Indien in bezit: nummer van de vrijetijdspas  

- Daarnaast worden er doorheen het werkjaar en op kamp ook foto’s getrokken 

tijdens de verschillende activiteiten.   

  

We gebruiken verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens 

hebben verkregen.   

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?  
  

Uw persoonsgegevens worden door Meisjeschiro Merksplas verwerkt ten behoeve van de 

volgende doeleinden en rechtsgronden:  

- Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Meisjeschiro Merksplas (uitvoering 

overeenkomst)   

- Om opvoeders/huisdokter te contacteren in dringende omstandigheden  

- Om een overzicht te maken van alle ingeschreven leden in een Excel-bestand  

- Om leden in te schrijven bij Chiro Nationaal (voor de verzekering)  

- Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)  



- Voor het bekomen van subsidiëring door de gemeente (wettelijke verplichting)  

- Om op kamp over de nodige medische informatie van onze leden te beschikken  

  

De foto’s die wij nemen komen op onze website te staan. Daarnaast kunnen ze ook in onze 

Chirokrabbel gepubliceerd worden. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, gaat u 

ermee akkoord dat foto’s genomen worden en op onze website en/of in onze chirokrabbels 

gepubliceerd worden.  Ook gaat u ermee akkoord dat foto’s die op kamp genomen worden 

vertoont worden in een jaarlijkse dia reportage, dewelke wordt afgespeeld tijdens onze 

evenementen ‘Ombijt op bed’, ‘startdag’ en ‘Krakmarkt’.  

Bij het inschrijven van de leden kan daarnaast los van deze privacyverklaring individueel 

toestemming gegeven worden of foto’s wel/niet op onze facebookpagina (Chiro Merkplas) 

mogen worden geplaatst.   

  

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?  
  

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

  

Zo maken wij gebruik van een derde partij door onze leden in te schrijven in het 

groepsadministratieportaal van Chiro Nationaal. Dit is belangrijk om de verzekering in orde 

te maken. Daarnaast geeft het ons ook een duidelijk overzicht van onze leden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- 

overeenkomst hebben afgesloten.   

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de be- 

veiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.   

   

Daarnaast heeft de leiding van Meisjeschiro Merksplas toegang tot de persoonsgegevens. Zij 

zullen de leden inschrijven bij Chiro Nationaal en maken een overzicht van de ingeschreven 

leden in hun groep. Daarnaast nemen zij ook contact op met de ouders via de 

persoonsgegevens indien nodig.  

  

Onze website is zichtbaar voor alle internetgebruikers. Wij hebben daarom enorm veel 

aandacht voor welke foto’s we wel en niet op onze site zetten.   

  

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen 

verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de 

politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk 

geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te 

geven.   

  



Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) 

toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.   

  

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?  
  

Meisjeschiro Merksplas heeft een Dropbox account dat enkel gebruikt wordt voor gegevens 

van Meisjeschiro Merksplas. Alle leiding en VeeBee (volwassen begeleider) hebben toegang 

tot deze Dropbox. Dit account hangt vast aan ieders individueel account en is dus beveiligd 

met gebruikersnaam en wachtwoord. Onze ledenlijsten van het werkjaar en kamp worden 

hier max. 5 jaar op bewaard.    

  

Daarnaast worden de gegevens ook bewaard door Chiro Nationaal op hun  

groepsadministratieportaal. Hier hebben wij als leiding ook toegang toe. Ook dit is beveiligd 

met gebruikersnaam en wachtwoord.   

 

Foto’s worden bewaard in een online archief (google foto’s) van Meisjeschiro Merksplas dat 

beveiligd is met gebruikersnaam en paswoord en op die manier enkel voor de leiding en de 

VeeBee toegankelijk is. 

  

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?  
  

Meisjeschiro Merksplas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.   

De ledenlijsten die we samenstellen voor het werkjaar en ons kamp worden 5 jaar 

bijgehouden op de Dropbox. Nadien worden ze verwijderd.   

Medische informatie die wordt verstrekt voor op kamp, wordt onmiddellijk na terugkeer van 

kamp verwijderd.  

Foto’s worden in een online archief opgeslagen.  

  

Beveiliging van de gegevens   

  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;   

- Alle personen die namens Meisjeschiro Merksplas van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.   

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;   

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten;   

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;   



- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.   

  

Welke rechten hebben de mensen van wie je gegevens bijhoudt?  
  

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens 

welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met 

ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website 

http://meisjeschiromerksplas.chirosite.be/contact).   

  

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.   

  

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 

uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te 

legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.   

  

Wijziging privacy statement  
  

Meisjeschiro Merksplas kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een 

aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 19 maart 2021.   

  


