
Algemene voorwaarden en privacyverklaring Chiro Doeritsan, Sint-Franciscusberg 5a Bertem 

 

• Door je zoon/dochter in te schrijven bij Chiro Doeritsan Bertem ga je akkoord met de volgende 

algemene voorwaarden en privacyverklaring 

• Bij iedere Chiro-activiteit kunnen er foto’s/filmpjes van de leden gemaakt worden 

• Foto’s/filmpjes die van de leden genomen worden, kunnen voor volgende doeleinden gebruikt worden 

en gedurende 10 jaar lang bijgehouden worden in het archief  

o Facebook pagina ‘Chiro Doeritsan’ 

o Instagram pagina ‘chirodoeritsan’ 

o Website ‘www.chirodoeritsan.be’ 

o Promotie voor evenementen (flyers/posters/nieuwsbrieven) 

• Foto’s/filmpjes zullen nooit doorverkocht worden aan derden of gebruikt worden voor andere doeleinden 

dan hierboven vermeld tenzij verplicht voor bijvoorbeeld een politieonderzoek  

• Indien er een foto/filmpje online verschijnt waar je niet tevreden mee bent, gelieve iemand van de leiding 

te contacteren en de leiding haalt hem onmiddellijk offline  

• Chiro Doeritsan heeft het recht om gegevens van de leden tot één jaar na stopzetten van het 

lidmaatschap bij te houden voor administratieve doeleinden zoals het bijhouden van ledenaantallen, het 

verzorgen van ledenverzekeringen, het hebben van contactinformatie, het aansluiten van leden bij onze 

chirogroep, het aanvragen van subsidies...  

o Inschrijvingsformulieren voor het chirojaar worden bewaard in het GAP (een site voor de 

groepsadministratie van chirojeugd Vlaanderen) 

o Inschrijvingsformulieren voor het kamp worden bewaard op www.chirodoeritsan.be 

o Medische fiches worden op papier bijgehouden door een verantwoordelijke van de 

leidingsploeg 

o Indien je wenst dat gegevens verwijderd worden, gelieve de hoofdleiding van Chiro Doeritsan 

te contacteren (zie website) 

o Gegevens kunnen enkel ingekeken worden door de huidige leidingsploeg van Chiro Doeritsan 

door login en wachtwoorden op jaarlijkse basis te veranderen  

• Alle gegevens die worden bijgehouden, mogen door de leden/ouders/voogd van de leden worden 

ingekeken indien dit gewenst wordt en zullen nooit doorverkocht worden aan derden tenzij verplicht voor 

bijvoorbeeld een politieonderzoek  

• Indien je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden of privacyverklaring, gelieve de 

hoofdleiding van Chiro Doeritsan te contacteren (zie website) 

 

Opgemaakt te Bertem op 24/09/2018 

http://www.chirodoeritsan.be/

