Inschrijving 2018
Identiteit van het kind
Naam: ______________________________________________________________________
Voornaam: __________________________________________________________________
Geboortedatum: ____/____/________
Welk schooljaar heeft uw kind afgewerkt? _________________________________________

Straat en nummer: ____________________________________________________________
Postcode en gemeente: ________________________________________________________
Telefoonnummers (in nood): ____________________________________________________
Emailadres wettelijke voogd: ____________________________________________________

Vervoer
O Mijn kind zal gebruik maken van de speelpleinbus om naar het speelplein te komen.
Halte:
O Mijn kind zal zelfstandig naar het speelplein komen.

Zwemmen
Heeft uw kind bandjes nodig om te zwemmen?
O Ja
O Nee

Foto’s
Hebben wij toestemming om foto’s te maken van uw kind?
O Ja
O Nee
Mogen gemaakte foto’s gepubliceerd worden op:
O Papieren dragers (brochures, publicaties Stad Hasselt, (wijk)kranten, eigen publicaties)
O Digitale dragers (website, sociale media)
Ik, wettelijke voogd van______________________________________________ ga akkoord met de
privacyverklaring en algemene voorwaarden. Deze zijn bijgevoegd aan dit document.
Handtekening wettelijke voogd en datum:
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MEDISCHE GEGEVENS
Naam van de huisarts: _________________________________________________________
Adres van de huisarts: _________________________________________________________
Telefoonnummer van de huisarts: ________________________________________________
Is er medische informatie (allergieën, ADHD, ASS, diabetes, astma,…) omtrent uw kind die wij
moeten weten? ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Neemt uw kind medicatie? (omcirkel) Ja – nee
Welke medicatie en hoe laat moet/zij dat nemen? ___________________________________
Wanneer werd uw kind laatst gevaccineerd tegen klem (tetanus)? ______________________

Ik, wettelijke voogd van______________________________________________ ga akkoord met de
privacyverklaring en algemene voorwaarden. Deze zijn bijgevoegd aan dit document.

Handtekening wettelijke voogd en datum:
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PRIVACYVERKLARING & ALGEMENE VOORWAARDEN
Gegevens van de organisatie:
Speelpleinwerking Zowiezo vzw, Kiewitstraat 163, 3500 Hasselt
Verantwoordelijke van de organisatie:
Pleinleiding Speelpleinwerking Zowiezo, 0471/53.47.93, plemo@speelpleinwerkingzowiezo.be

Wij, speelpleinwerking Zowiezo vzw, verklaren dat wij handelen conform de GDPR-wetgeving. Dit
betekent dat:
De organisatie verzamelt volgende gegevens van uw kind: naam, adres, e-mailadres wettelijke voogd,
medische gegevens, noodnummer, geboortedatum.
De organisatie gebruikt de verzamelde gegevens om:
-

Haar diensten te kunnen verlenen
De verzekering van uw kind te waarborgen
De juiste personen in nood te kunnen bereiken
Veiligheid te waarborgen van uw kind
Vrijwilligersvergoeding uit te betalen van uw kind

De persoonlijke gegevens van uw kind worden bij drie gelegenheden aan derden toevertrouwd. Deze
zijn:
1) Fiscale attesten
Om een fiscaal attest te verkrijgen, geven wij de informatie van uw kind door aan de
jeugddienst van Stad Hasselt. Zij maken uw persoonlijk fiscaal attest in orde. Deze informatie
wordt éénmaal per jaar doorgegeven en wij houden deze gegevens drie jaar bij.
2) Samenwerking OCMW
Als u via het OCMW aangemeld bent bij ons speelplein, dienen wij de dagen dat uw kind
aanwezig was op ons speelplein door te geven. Deze informatie wordt één keer per jaar
doorgegeven.
3) Uitstap
Wanneer wij met het speelplein op uitstap gaan (naar het zwembad of op locatie), geven wij
een aanwezigheidslijst mee met de hoofdanimator. Op deze lijst staat de voornaam van uw
kind, de initialen van uw familienaam en of uw kind met behulp van bandjes moet
zwemmen. Deze informatie wordt telkens meegegeven en onmiddellijk vernietigd bij
terugkomst op het plein. Dit wordt gelogd in ons logboek. Dit kan u nakijken in het bureautje.
Het verstrekken van je persoonlijke gegevens is noodzakelijk om onze werking te realiseren. Wij
vragen dan ook om deze verklaring te ondertekenen wanneer u hiermee akkoord bent.
De persoonlijke gegevens worden drie jaar opgeslagen. Dit doen wij om in orde te zijn omtrent de
fiscale attestering. Deze kunnen voor een terugwerkende termijn van drie jaar opgevraagd worden.
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Dankzij de nieuwe GDPR-wetgeving heeft u als burger meer rechten verworven. Zo heeft u vanaf
heden op elk moment het recht om:
-

Vergeten te worden: dit betekent dat u kan eisen dat elk gegeven van u of uw kind
verwijderd wordt. Dit kan gaan om foto’s, filmpjes en persoonlijke gegevens
Alle informatie omtrent uw persoon op te vragen: u mag vragen welke informatie wij
allemaal verzameld hebben omtrent uw kind. Wij mogen dit u niet tonen, maar wij zijn
verplicht om u een lijst te bezorgen van de informatie.

Je hebt ook het recht om je toestemming in de toekomst in te trekken. Dan maken wij vanaf dat
moment geen foto’s meer van uw kind of houden wij geen gegevens meer bij.
Indien je gebruik wilt maken van je rechten (recht om vergeten te worden, recht op inzage), mag je
een mail sturen naar plemo@speelpleinzowiezo.be.
De gegevens van uw kind worden bewaard op een laptop die beveiligd is met een wachtwaard. Enkel
de leden van het bestuur weten dit wachtwoord. De administratief medewerker van het speelplein
heeft ook toegang tot deze gegevens. Zij staat in voor de verwerking van deze gegevens en geeft
deze door aan de jeugddienst. Het wachtwoord van deze laptop wordt na elke zomer gewijzigd. De
documenten worden om de drie jaar verwijderd van de laptop.
Indien er zaken wijzigen in onze privacyverklaring, krijg je een nieuwe versie ter ondertekening
wanneer je voor het eerst opnieuw aanwezig bent op het speelplein. Een nieuwe versie wordt ter
inzage opgehangen bij de inschrijvingstafel.
De gegevens worden verkregen via jou als wettelijke voogd van de animator door het vrijwillig
invoeren van deze persoonlijke gegevens.

Pagina - 4 - van 4

