
Beknopte privacyverklaring Chiro eNWéKa 
 

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro eNWéKa, Rozenbosstraat 96, 3850 
Nieuwerkerken, chiro.enweka@gmail.com. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie 
van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De uitgebreide privacyverklaring vindt u 
op www.chiroenweka.be. 

Lid worden van Chiro eNWéKa betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen. In het kader 
van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door aan Chirojeugd-Vlaanderen 
vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be. Meer info vindt u op chiro.be/privacyverklaring. 

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de lokale groep of 
met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens. Uw inzagerecht uitoefenen kan ook via 
chiro.be/aanvraag-inzagerecht. 

Toestemming maken en/of verspreiden beeldmateriaal 

Wij hebben uw toestemming nodig voor het maken en/of verspreiden van beeldmateriaal van u of uw kind. Wij 
maken enkel foto’s en/of video’s tijdens onze activiteiten. Deze foto’s en/of video’s worden met jullie gedeeld via 
onze sociale media. Wij zien er altijd op toe dat er geen aanstootgevend of bezwarend beeldmateriaal gemaakt 
en verspreid wordt. Meer info vindt u in de uitgebreide privacyverklaring op onze website. 
(Vanaf 12 jaar moet uw kind ook zelf toestemming geven) 

□ Ik geef toestemming om beeldmateriaal van mij of mijn kind(eren) te maken 

□ Ik geef toestemming om beeldmateriaal van mij of mijn kind(eren) te delen op de sociale media van  
Chiro eNWéKa 

 

Ouder/voogd     Kind(eren) 
Naam + voornaam: (1) Naam + voornaam: ……………………………………. ………………………………..……….….. 

Handtekening:           (2) ………………………………..………….. 

             (3) ………………………………..………….. 

             (4) ………………………………..………….. 

       Handtekening(en) (vanaf 12 jaar): 

       (1) 

 

       (2) 

        

       (3) 

 

       (4) 

 

http://www.chiroenweka.be/
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