
 

PRIVACYVERKLARING 
KLJ Wakkerzeel 

 
 

KLJ Wakkerzeel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en 
dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacytoestemming willen we heldere en 
transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens.  
KLJ Wakkerzeel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

- De persoonlijke identiteitsgegevens1 en persoonlijke kenmerken2 verzamelen en 
verwerken om deze te registeren bij wall-e van KLJ nationaal. 

- De persoonlijke identiteitsgegevens en persoonlijke kenmerken verzamelen en 
verwerken om deel te kunnen nemen op de activiteiten die op zondagnamiddag (voor 
wubbels, knipoogjes en liffers) en vrijdagavond (jokers) doorgaan. 

- De persoonlijke identiteitsgegevens en persoonlijke kenmerken verzamelen en 
verwerken voor nieuwsbrieven omtrent activiteiten, weekend en kamp te versturen. 

- De persoonlijke identiteitsgegevens en persoonlijke kenmerken verzamelen en 
verwerken om subsidiëring te verkrijgen van de overheid. 

- De persoonlijke identiteitsgegevens en persoonlijke kenmerken voor de aangifte bij 
de verzekering. 

- De persoonlijke identiteitsgegevens en persoonlijke kenmerken worden verwerkt in 
het weekend- en kampboekje (enkel van toepassing op leiding). 

- De persoonlijke identiteitsgegevens en persoonlijke kenmerken worden bewaard op 
de computers van de leiding met beveiliging via wachtwoord. 

- De persoonlijke identiteitsgegevens en persoonlijke kenmerken worden uitgewisseld 
tussen de leiding onderling (enkel de noodzakelijke gegevens). Deze gegevens 
worden uitgewisseld in een geheime facebookgroep waar enkel leiding toegang tot 
heeft. 

- De persoonlijke identiteitsgegevens en persoonlijke kenmerken verzamelen en 
verwerken om aan het vermelde adres informatie te verstrekken over weekend en 
kamp. 

- Medische gegevens zullen worden verzameld en verwerkt onder de vorm van een 
medische fiche dat we in geval van nood of ongevallen kunnen raadplegen. Deze 
informatie zal indien nodig worden verstrekt aan hulpverleners en 
verzekeringsmaatschappijen. 

                                                        
1 naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail. 
2 geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, beroep, opleiding. 



- Er mogen foto’s en video’s worden gemaakt tijdens de activiteiten op vrijdagavond 
(voor jokers) en zondagnamiddag (voor wubbels, knipogen en liffers). 

- Er mogen foto’s en video’s worden gemaakt tijdens weekend en kamp. 
- Er mogen foto’s en video’s worden genomen van activiteiten die doorgaan in een 

dorp, bos, plein, schaatsbaan, Provinciaal Domein, het Meer van Rotselaar, …. . 
- De foto’s mogen worden verwerkt op de facebookpagina (openbaar voor iedereen) 

en de website van KLJ Wakkerzeeel en KLJ Nationaal. 
- Op evenementen van KLJ Nationaal mogen zij foto’s trekken van de leden en deze 

gebruiken voor hun facebookpagina en boekjes (openbaar voor iedereen). 
 
Bij akkoord van deze privacytoestemming vermeldt u ‘ik ga akkoord’ + handtekening + 
datum. (Indien uw kind ouder is dan 16 jaar, dient zowel het kind als de ouder dit te 
ondertekenen indien van beide personen gegevens worden verzameld en verwerkt.) 
 
Naam + ‘ik ga akkoord’ + handtekening + datum 


