December 2018

BELANGRIJK BERICHT voor de ouder(s) van:
Beste ouder(s),
Jullie hebben vast al wel gehoord van de GDPR-wetgeving, die vanaf 25 mei 2018 de Belgische
privacywetgeving aanvult. Deze wetgeving dient om je persoonsgegevens te beschermen. Verenigingen
moeten zich hieraan aanpassen, zo ook Chiro Mejoca. Via deze brief willen we jullie hier volledig van op de
hoogte brengen.
Om het kort uit te leggen: uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro Mejoca
Achterbroek (Brasschaatsteenweg 35, 2920 Kalmthout). Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer,
voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Daarnaast betekent lid worden van Chiro Mejoca Achterbroek automatisch ook lid worden van Chirojeugd
Vlaanderen. In het kader van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door
aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be. Meer info vindt u op
chiro.be/privacyverklaring.
Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met ons of met
Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens. Uw inzagerecht uitoefenen kan ook via
chiro.be/aanvraag-inzagerecht.

OOK NOG BELANGRIJK:
Tijdens onze Chiro activiteiten worden foto’s genomen, zowel op kamp als doorheen het jaar. Deze worden
meestal gepost op onze facebookpagina of op de website. Daarnaast worden sommige foto’s ook verwerkt
in onze flyers (vb. met de startdag, enkele sfeerfoto’s van spelende leiding en leden).
Voor jongeren onder 18 jaar hebben wij hier toestemming van de ouders voor nodig. Dit brengt erg veel
papierwerk met zich mee. Daarom pakken wij dit iets anders aan: indien u NIET AKKOORD bent met het
nemen van foto’s van uw kind(eren), kan u dit briefje invullen en aan de leiding bezorgen.
U kan op eender welk moment terugkomen op uw keuze.
Hebt u nog vragen, dan kan je
(hoofdleiding.chiromejoca@gmail.com).
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Vriendelijke groetjes,
Leiding Chiro Mejoca

Ik/wij, ………………………………………………………………, ouder(s) van …………………………………………………………………..
is/zijn niet akkoord dat er foto’s genomen worden van mijn kind(eren) die gebruikt kunnen worden voor
de site of andere sociale media, reclamefolders, kampboekjes… van onze Chiro.

