
PRIVACYVERKLARING CHIRO BERKENBLOESEM VZW 

Chiro Berkenbloesem VZW is een chirogroep aangesloten bij Chiro Nationaal.  

We respecteren de privacywetgeving. Wat dit concreet wilt zeggen, leest u in deze 
bladzijden. 

Hoe verzamelt Chiro Berkenbloesem VZW persoonlijke gegevens? 

Chiro Berkenbloesem VZW verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons 
meedeelt.  

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Chiro Berkenbloesem VZW? 

Chiro Berkenbloesem VZW verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor 
het uitvoeren van een door u aangevraagde dienst.  

Afhankelijk van de dienst die u aan Chiro Berkenbloesem VZW vraagt, verzamelen 
wij verschillende types van persoonsgegevens. Die blijven altijd beperkt tot het strikt 
noodzakelijke. Voor onderstaande diensten hebben wij de volgende gegevens nodig 
om de dienst correct te kunnen verlenen: 

 Voor het inschrijven als lid van de verenigingen: naam lid/voornaam 
lid/geboortedatum lid/naam verantwoordelijk persoon (voor 
minderjarigen)/e-mail verantwoordelijk/e-mail lid indien 
beschikbaar/adres/telefoonnummers van 2 verantwoordelijke personen 

 In voorkomend geval en alleen als dat nodig is voor de organisatie van een 
bepaalde activiteit (bv. bivak): medische gegevens zoals allergieën, 
voorgeschiedenis…  

 Voor ontvangen van informatieve mailberichten: mailadres 

Wanneer en waarom verwerkt Chiro Berkenbloesem VZW persoonlijke 
gegevens? 

Chiro Berkenbloesem VZW verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen: 

 indien u hier expliciet de toestemming voor gaf (en nooit uw toestemming 
introk); 

 of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren 
(bv. uw mailadres om informatie te sturen over de activiteiten van de 
vereniging); 

 of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. om een 
fiscaal attest te kunnen aanleveren). 

 
Hoe behandelt Chiro Berkenbloesem VZW persoonlijke gegevens? 

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden 
altijd confidentieel behandeld en alleen overgemaakt aan de betrokken begeleiders 
van de vereniging. Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de door u 



gevraagde dienst (voor zover er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven 
in de paragaaf hierboven). 

We delen uw persoonsgegevens alleen met dienstverleners of partners voor zover als 
nodig om de betrokken dienst te kunnen leveren (bv. voor de organisatie van een 
activiteit waarbij we de leeftijd moeten doorgeven aan een externe dienstverlener, 
voor de bivakaangifte of aan de uitbater van een kampplaats). 

Wij verkopen en bezorgen geen persoonsgegevens aan derde partijen.  

Hoe lang bewaart Chiro Berkenbloesem VZW persoonlijke gegevens? 

De vereniging verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan 
noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben 
verzameld: 

 Voor de inschrijving als lid: enkel voor de tijd van het lidmaatschap en de tijd 
nodig voor eventuele administratieve afhandelingen (bv. fiscaal attest): 
gedurende 2 jaar vanaf start lidmaatschap 

 Voor de organisatie van activiteiten: enkel voor de opvolging van de activiteit 
zelf : gedurende 2 jaar na de activiteit  

Chiro Berkenbloesem VZW kan beslissen om bepaalde gegevens op een 
geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn, om de eigen werking te 
evalueren en bij te sturen (bv. meerjarige statistieken). Individuele identificatie van 
personen is hierbij niet aan de orde.  

Chiro Berkenbloesem VZW kan beslissen om bepaalde gegevens te bewaren teneinde 
promotie te maken over de eigen activiteiten.  

Bewaart Chiro Berkenbloesem VZW mijn persoonlijke gegevens op een 
veilige manier? 

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daartoe maken we gebruik 
van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste 
wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of 
openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde 
tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig. 

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan 
wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht volgens de geldende wettelijke bepalingen 
ter zake. 

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt. Aan deze 
medewerkers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die 
informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren en om de door u 
gevraagde diensten goed te kunnen leveren. 

Wanneer we uw persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen (bv. voor 
de organisatie van specifieke activiteit), wordt een verwerkersovereenkomst 



afgesloten waarin steeds voldoende maatregelen moeten worden opgenomen zodat 
de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is. 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens? 

Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, neem dan contact op via 
informatie@chiroberkenbloesem.be  

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met op met 
informatie@chiroberkenbloesem.be .  

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Chiro Berkenbloesem VZW over u 
verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten 
verbeteren of verwijderen. U kan zich laten uitschrijven van de mailinglijst en de 
publicatie van foto’s laten stopzetten.  

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht 
neerleggen bij de Privacycommissie.  

Nog vragen of bedenkingen?  

Mail naar informatie@chiroberkenbloesem.be 
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