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Chiro Hakilo hecht veel belang aan de privacy van leden, hun ouders en de leiding, daarom 
houden wij ons aan de GDPR wetgeving. 

Wij verzamelen persoonsgegevens om de leden en leiding in te schrijven bij het 
groepsadministratieportaal van Chiro nationaal en om contact te houden met de ouders voor 
informatie over onze werking en activiteiten. 

Leiding, leden en hun ouders hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten 
verwijderen, wanneer dit gebeurd kan het betrokken lid/leid(st)er geen deel meer uit maken 
van Chiro Hakilo, omdat dit voor problemen zorgt bij inschrijving en verzekering.

Verkregen gegevens worden maximum 2 jaar bijgehouden.

Genoemde soorten gegevens kunnen zowel van leden, hun ouders of leiding zijn.

Welke gegevens verzamelen we?
Om onze leden en leiding correct te kunnen inschrijven en verzekeren vragen wij de 
volgende persoonsgegevens:

– Naam.
– e-mailadres.
– GSM- en/of telefoonnummer
– Woonplaats.
– geboortedatum en plaats.

Wat gebeurd er met deze gegevens?
Wij verzamelen verkregen persoonsgegevens in een google spreadsheet document.

Verkregen persoonsgegevens worden gebruikt voor de inschrijving en verzekering in het 
groepsadministratieportaal van Chiro nationaal.

Verkregen persoonsgegevens worden aan de gemeente Affligem doorgegeven om 
werkingssubsidies te verkrijgen voor onze Chiro.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
De leiding die iets te maken heeft met inschrijvingen heeft toegang tot alle verkregen 
gegevens.
Dit zijn:

– VB: 1 persoon.
– Hoofdleiding: 2 personen.
– Financieel verantwoordelijke: 1 persoon.
– Leiding die instaat voor het contact met de ouders: 2 personen.

Andere leden van de leidingsploeg hebben toegang tot volgende gegevens:
– Naam



– GSM- en/of telefoonnummer

Alle communicatie over onze werking loopt uitsluitend via ons e-mailadres, 
chirohekelgem@gmail.com. 

Onze leidingsploeg zal enkel op deze manier communicatie met u opnemen via mail en 
nooit via een persoonlijk e-mailadres 

Enkel via het GSM- en/of telefoonnummer kan er contact worden opgenomen via 
persoonlijke GSM- en/of telefoonnummers van de leiding.
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