Privacyverklaring Speelplein Jokkebrok
Algemeen
Jokkebrok vzw
zetel: Ter Zwaanhoek 79, 8400 Oostende
locatie speelplein: Breendonklaan 2a, 8450 Bredene
e-mail: info@jokkebrok.be
Langs deze verklaring willen we de personen die persoonlijke gegevens doorgeven aan ons speelplein
inlichten over de stappen die we ondernemen naar bescherming, gebruiken, inzage en andere van deze
gegevens. De verklaring is opgedeeld in 3 stukken: de klanten (ouders en kinderen), de vrijwilligers
(de animatoren), de leden van de vzw (stuurgroep). De stappen die ondernomen zijn en onder andere
deze verklaring is conform de GDPR een wet rond gegevensbescherming.

Betrokken personen
1. De klant
I.
-

Welke gegevens worden opgevraagd en het doel ervan
Naam, geboortedatum, samenstelling gezin, sociaal tarief

Deze gegevens worden op contractuele basis aangevraagd, dit om het kind te kunnen inschrijven op
het speelplein.
De naam van het kind en van minstens één ouder of voogd ervan wordt opgevraagd, dit om te weten
onder wiens verantwoordelijkheid het kind aanwezig is en voor de opvolging van de betaling.
De geboortedatum van het kind wordt gevraagd om een leeftijdsgericht aanbod op maat te kunnen
voorzien.
De samenstelling van het gezin wordt bijgehouden om betalingen van verschillende voogden op te
volgen in functie van het fiscaal attest, en om een aangepast tarief toe te kennen in geval van meerdere
kinderen in het gezin.
De registratie van een sociaal tarief wordt enkel geregistreerd op vraag van de klant zelf.
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede organisatie van de speelpleinwerking. Zonder deze
gegevens kan uw kind niet ingeschreven worden.
-

Beeldopname

Deze gegevens worden via ondubbelzinnige toestemming aangevraagd. In principe hebben we deze
gegevens niet nodig om het speelplein te laten functioneren. We vragen jullie om foto’s van de
kinderen te mogen nemen tijdens de zomer om deze te kunnen posten op de website en sociale media
om wat reclame te maken. De meeste foto’s zullen sfeerbeelden zijn en zorgt ervoor dat ze niet
meteen herkenbaar zijn of omringd zijn door een aantal andere mensen. We vragen dit op om jullie

een beeld te geven van wat jullie kinderen allemaal doen op het speelplein en hen enkele mooie
herinneringen aan te bieden.
Jokkebrok is niet verplicht om toestemming te vragen voor het nemen en publiceren van sfeerfoto's,
groepsfoto's of foto's waarop je niet herkenbaar bent.

-

Telefoonnummer, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens en psychische gegevens.

Deze gegevens worden omwille van vitaal belang opgevraagd. Het telefoonnummer van de ouder(s)
of voogd(en) is voor ons belangrijk om jullie te kunnen contacteren bij problemen met het kind (ziek,
ongeluk of andere). De andere persoonlijke kenmerken worden vrij door jullie meegedeeld. Dit gaat
over allergieën, beperkingen, plasproblemen, ADHD en andere. Sommige zijn in principe niet
noodzakelijk, maar om een aangepaste werking aan te bieden vragen we hier wel zo veel mogelijk
informatie om de veiligheid van uw kind en dat van anderen te waarborgen.

II.
-

-

III.

Gegevens aan derden doorgeven
Buiten de financiële bijzonderheden en eventueel de samenstelling van gezien wordt met
sociale instanties gedeeld of opgevraagd. Wij hebben hiervoor geen expertise om te beslissen
over wie wel of geen recht op sociaal tarief heeft.
De beeldopnames die gedurende de zomer zijn gemaakt. Deze komen op sociale media
terecht en kunnen gezien worden door derden.
De andere gegevens worden enkel intern gedeeld en enkel indien nodig.
Volgende personen beschikken over deze gegevens:
o Bureau en hoofdanimator: alles
o animatoren: Naam, geboorte datum, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens en
psychische gegevens

Bewaringstermijn van de gegevens

De gegevens worden voor 10 jaar bewaard. Dit is nodig in geval van opvolging van een
verzekeringsgeval, voor facturatie en opvolging van betalingen, en het uitschrijven van fiscale
attesten.

IV.

Verzamelwijze van de gegevens

De gegevens worden via het inschrijvingsstrookje doorgegeven.
Jokkebrok vraagt u nooit als u aanspraak maakt op het sociaal tarief. Jokkebrok wordt hierover enkel
op de hoogte gesteld door sociale instanties op uw specifieke vraag. Jokkebrok zal hier geen verdere
details over opvragen of bewaren.
Voor de beeldopnames vragen we toestemmingen op voorhand. Indien we een specifieke
personenfoto willen publiceren op sociale media wordt er op voorhand telefonisch naar toestemming

gevraagd. Sfeerfoto’s worden wel zonder toestemming gevraagd, dit zijn foto’s waarbij de kinderen
niet te herkennen vallen of omringd zijn door een hoop mensen.

V.

Je rechten en plichten rond personengegevens

Verzoeken om inzage, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar,
gegevensoverdraagbaarheid of klachten kun je mailen naar info@jokkebrok.be. Langs dat kanaal
kunnen al hierboven vermelde problemen vermeld worden en zal er iemand u hierbij zo goed mogelijk
proberen te verhelpen.
Geef ons ook een seintje als uw gegevens niet meer kloppen. U hoeft eventueel geen nieuwe gegevens
door te geven indien ze niet meer nodig zijn. Zo zijn we wel op de hoogte indien we u proberen te
contacteren.

VI.

Beheer en beveiliging

De gegevens worden met beveiligde authenticatie op een online platform bewaard. Enkel de leden van
de stuurgroep, hoofdanimatoren en administratieve vrijwilligers hebben toegang tot de gegevens.
De gegevens kunnen doorheen het jaar geüpdatet worden.
De privacyverklaring kan elk jaar in juni aangepast worden. De meest recente versie is steeds
beschikbaar op www.jokkebrok.be met datum van laatste aanpassing.

