
Privacyverklaring Kon. Speelplein Biesakker Balen vzw 

Het ‘Koninklijk Speelplein Biesakker Balen vzw’ verwerkt persoonsgegevens. Wij willen 
u hierover graag duidelijk en transparant informeren. 

Lidmaatschapsregistratie 

De gegevens van een lidmaatschapsregistratie worden verzameld via het inschrijvingsformulier 
op onze website www.speelpleinbiesakker.be, het secretariaat van het Jeugdcentrum Biesakker 
of via onze inschrijvingsdag. Al deze gegevens worden verzameld in een beveiligde database op 
de webserver. De hoofdleiding en webmaster hebben enkel inzicht in deze gegevens. Deze 
gegevens moeten elk jaar opnieuw verstrekt worden door de ouder/verzorger. 

Ledenlijsten 

Iedere spelgroep heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en 
telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de 
jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de 
betreffende spelgroep en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na 
afloop van de zomer gearchiveerd. 

Gezondheidsformulieren (activiteiten en kamp) 

‘Kon. Speelplein Biesakker’ hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een 
ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor 
activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, 
noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de 
gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. 

Voor het verzamelen van al deze gegevens is er een veld aanwezig op het inschrijvingsformulier 
voor de zomer. De ingeleverde gegevens worden zorgvuldig bewaard. Indien het nodig is om 
deze gegevens fysiek beschikbaar te maken, worden deze met zorg beheerd door de 
hoofdleiding. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de 
ouder/verzorger. 

Financiële gegevens 

Om de financiële administratie of te ronden bezorgt de webmaster een lijst met inschrijvingen 
aan de kassier. Deze persoon handelt met de nodige zorg de betalingen af. Indien er foutieve 
betalingen uitgevoerd zijn, is het ook de kassier die de nodige stappen onderneemt. Er worden 
geen gegevens opgeslagen omtrent welk lid betaald via welke bankrekeningnummer. 

De gegevens omtrent bankoverschrijvingen worden beheerd door de bank gekoppeld aan het 
rekeningnummer van ‘Kon. Speelplein Biesakker’. 

Online media 

‘Kon. Speelplein Biesakker’ maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante 
lidmaatschapsinformatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze nieuwsbrief op het 
opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. Indien u dit graag wil, kunnen we uw 
emailadres uit deze lijst halen.  



Beeldmateriaal  

‘Kon. Speelplein Biesakker’ maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de 
promotie van ‘Kon. Speelplein Biesakker’ en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt 
expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende 
jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken.  

Communicatie  

Het privacybeleid van ‘Kon. Speelplein Biesakker’ is terug te vinden via 
www.speelpleinbiesakker.be en op te vragen via het secretariaat van het Jeugdcentrum 
Biesakker.  

Datalekken  

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit uitgebreid onderzocht. Na 
melding van een datalek heeft ‘Kon. Speelplein Biesakker’ na maximaal 72 uur een 
informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun 
persoonsgegevens is gebeurd. 

Data archiveren 

De gegevens omtrent alle inschrijvingen doorheen de jaren heen, worden digitaal gearchiveerd. 
Dit om naar de toekomst toe ex-leden opnieuw te contacteren voor bijvoorbeeld activiteiten. 

Contact tracing 

In naloop van de periode rond COVID-19 zal het ‘Koninklijk Speelplein Biesakker Balen vzw’, 
toekomstgericht steeds meewerken aan elke vorm van contact tracing om verspreiding van een 
virus of dergelijke tegen te gaan. De veiligheid van leden staat hierin voorop. 

 

Vragen of opmerkingen? 

Indien u merkt dat bepaalde gegevens niet correct zijn opgeslagen in ons systeem, hebt u het 
recht om deze gegevens door ons te laten aanpassen. Dit kan door een mail te sturen naar 
info@speelpleinbiesakker.be. Indien u wil dat uw gegevens alsnog verwijderd worden, kan u 
eveneens een mail sturen naar een van beide emailadressen. 

Als u een klacht wil indienen omtrent het beheer van uw gegevens, dient u ons hiervan melding 
te geven via een van bovenstaande emailadressen. 

Voor concrete vragen omtrent de privacy van uw gegevens,  
kan u terecht bij de hoofdleiding van het ‘Kon. Speelplein Biesakker’. 
We zullen u graag verder helpen met al uw vragen. 

 

Gelezen en goedgekeurd op 2020-05-29 


