PRIVACYBELEID SPERANSA
Wij verzamelen verschillende soorten informatie wanneer u zich bij ons aanmeld als wachtlijstouder, volger
van de nieuwsbrief of vrijwilliger.

1. AANMELDING

ALS WACHTLIJSTOUDER BIJ SPERANSA

We vragen van u bij aanmelding bij Speransa om onderstaande gegevens op te geven voor het kind dat de
dolfijnondersteunde therapie wil volgen én alle andere gezinsleden:
-

Naam en voornaam

-

Geboortedatum

-

Contactgegevens: woonadres, telefoonnummer en mailadres

-

Beperking(en) van het therapiekind

Deze gegevens worden schriftelijk gevraagd bij aanmelding en worden bewaard voor onbepaalde duur in een
map door het bestuur van Speransa.
Deze gegevens zijn nodig om Speransa de mogelijkheid te geven om contact op te nemen met het gezin en om
controle te kunnen uitoefenen op de leeftijd van het kind – conform de voorwaarden van Speransa omtrent de
leeftijd bij aanmelding.
Speransa verbindt zich ertoe deze gegevens strikt persoonlijk te behandelen en niet te delen met derden.

2. AANMELDING CDTC (BIJ

START)

Daarnaast vragen wij u ook om aanmeldingsformulier 2 van het CDTC in te vullen, waarbij volgende gegevens
gevraagd worden:
-

Gegevens van de huisarts: specialisme, contact -en adresgegevens

-

Gegevens van het kind dat wil deelnemen aan de therapie: naam en voornaam, geslacht, diagnose,
allergieën, medicatie, overgevoeligheden, … Alle info die belangrijk is om te bekijken of de therapie
geschikt kan zijn voor het kind.

Deze gegevens worden schriftelijk gevraagd bij aanmelding en worden niet bewaard door Speransa. Wel door
het CDTC, die deze gegevens nodig heeft om te bekijken of het kind in aanmerking kan komen om deel te
nemen aan de therapie. Speransa fungeert enkel als tussencontact met het CDTC.
Speransa verbindt zich ertoe deze gegevens strikt persoonlijk te behandelen en enkel te delen met het CDTC.
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3. AANMELDING CDTC (NA

INZAMELEN VAN FONDSEN)

Wanneer de nodige fondsen werden verzameld om uw kind aan de dolfijnondersteunde therapie te laten
deelnemen vragen we u het aanmeldingsformulier 1 van het CDTC in te vullen. Hierop wordt gevraagd naar
volgende gegevens:
-

Gegevens van het kind dat zal deelnemen aan de therapie: naam, voornaam, adres, geboortedatum,
geslacht, contactgegevens

-

Info die relevant is door deelname aan de therapie:
o

de taal waarin het kind de therapie zal volgen

o

wonen van het kind: zelfstandig of met hulp

o

medische info: leeftijd, lengte, gewicht, diagnose, ontstaan, medische voorgeschiedenis,
medicatie, functioneren van de deelnemer, info over de arts waarbij het kind in behandeling
is, eerder gevolgde therapieën

o

zwemvaardigheden van deelnemers

o

andere relevante info voor deelname

Deze gegevens worden schriftelijk gevraagd nadat de nodige fondsen voor deelname aan de therapie werden
verzameld en worden niet bewaard door Speransa. Wel door het CDTC, die deze gegevens nodig heeft om te
bekijken of het kind in aanmerking kan komen om deel te nemen aan de therapie. Speransa fungeert enkel als
tussencontact met het CDTC.
Speransa verbindt zich ertoe deze gegevens strikt persoonlijk te behandelen en enkel te delen met het CDTC.
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Verder verzamelen we nog onderstaande info over mensen die graag op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen binnen Speransa, alsook over diegene die zich aanmeldden als vrijwilliger.

4. NIEUWSBRIEF
Mensen die zich via onze website aanmelden op onze nieuwsbrief worden gevraagd ons volgende gegevens te
bezorgen:
-

Naam en voornaam
Mailadres

Deze info wordt automatisch verzameld in het online platform van MailChimp en is enkel toegankelijk voor het
bestuur van Speransa dat over de logingegevens beschikt.
Deze gegevens zijn nodig om de mensen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en
nieuwigheden.
Mensen die zich aanmelden hebben steeds de mogelijkheid om zich af te melden voor deze nieuwsbrief door
onderaan de nieuwsbrief te kiezen voor ‘uitschrijven’ of op eenvoudige vraag via mail naar info@speransa.be.
Speransa verbindt zich ertoe deze gegevens strikt persoonlijk te behandelen en niet te delen met derden.

5. VRIJWILLIGERS
Iedereen die graag een handje wil toesteken tijdens de activiteiten van Speransa kan zich hiervoor aanmelden
via onze website. We vragen van hen om volgende gegevens in te vullen:
-

Naam en voornaam
Adres
Geboortedatum
Mailadres
Telefoonnummer

Deze info wordt automatisch verzameld in het online platform van MailChimp en is enkel toegankelijk voor het
bestuur van Speransa dat over de logingegevens beschikt.
Deze gegevens zijn nodig om de mensen te kunnen contacteren met de vraag om tijdens één van onze
activiteiten een handje toe te steken, alsook voor de vrijwilligersverzekering. Mensen die zich aanmeldden
hebben steeds de mogelijkheid om zich af te melden voor deze lijst door onderaan de mail te kiezen voor
‘uitschrijven’ of op eenvoudige vraag via mail naar info@speransa.be.
Speransa verbindt zich ertoe deze gegevens strikt persoonlijk te behandelen en enkel te delen met de
verzekeringsmaatschappij.
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Hoe zorgen we voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen?

1. MEDEDELING

RECHTEN BETROKKENEN

Via deze brief proberen wij u op de hoogte te houden van ons privacybeleid en uw rechten. U kan deze
informatie ook te allen tijde nalezen op onze website www.speransa.be.

2. VERZOEKEN OM INZAGE, WISSEN, BEPERKING
BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

VAN DE VERWERKING,

U kan ons altijd bereiken via onze mail info@speransa.be indien u extra vragen hebt omtrent ons privacybeleid
of wanneer u iets wenst te veranderen aan de manier waarop wij uw gegevens gebruiken.

3. INTREKKING

VAN TOESTEMMING

(VOOR

DE TOEKOMST), KLACHT BIJ

DE COMMISSIE
Indien u ons niet langer de toestemming verleent om uw gegevens bij te houden en te gebruiken kan u dat
laten weten via onze mail info@speransa.be.
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