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Filodroom I privacyverklaring

In deze privacyverklaring laat Filodroom je op een heldere en transparante manier weten
hoe we omgaan met persoonsgegevens.
Door gebruik te maken van deze website, Filodroom te volgen op sociale media of deel te
nemen aan de activiteiten, accepteer je dit privacybeleid.
Je vertrouwt op dat moment bepaalde persoonlijke gegevens toe, waar Filodroom
respectvol, zorgzaam en vertrouwelijk mee omgaat.

Welke persoonsgegevens verzamelt Filodroom?

Filodroom verzamelt enkel persoonsgegevens die je zelf meedeelt.
voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum
telefoonnummer, e-mailadres en adresgegevens
Wanneer je deelneemt aan een activiteit van Filodroom, kunnen er foto’s of video’s
gemaakt worden. Dit doen we omdat we veel belang hechten aan authentiek
beeldgebruik in onze communicatie.
We vragen hiervoor op voorhand uitdrukkelijke toestemming.
Bij deelname aan kampen vraagt Filodroom enkele medische gegevens (allergieën,
aandoeningen of toe te dienen medicatie). Die medische gegevens verwerken we met de
bedoeling om een zo gepast mogelijke begeleiding te geven en adequaat te kunnen
reageren.
Indien een deelnemer geen medische gegevens verstrekt, kan Filodroom geen rekening
houden met die gegevens die haar niet bekend zijn en niet verantwoordelijk gesteld
worden voor eventuele incidenten of problemen die voortkomen uit het feit dat deze
informatie niet bekend was.
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Wat doet Filodroom met je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je toevertrouwt aan Filodroom dienen voor standaard
administratieve doeleinden. Dat betekent dat je als deelnemer aan onze activiteiten een
aantal mails of telefoons krijgt gerelateerd aan je inschrijving (inschrijvingsbevestiging,
praktisch informatie, betalingsinformatie, evaluatie).
We gebruiken de persoonsgegevens eveneens voor het verzenden van reclamedrukwerk
van toekomstige activiteiten.
Foto’s en video’s die van jou werden gemaakt met toestemming, kunnen gebruikt
worden in onze communicatiekanalen (website, sociale media, magazines).
Filodroom geeft geen persoonsgegevens door aan derden zonder uitdrukkelijke
toestemming.

Hoe kan je persoonsgegevens aanpassen?

Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen
naar info@filodroom.be.
Filodroom houdt zich eraan zo snel mogelijk op je verzoek te reageren.

Wijzigingen privacyverklaring

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot
wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je contact opnemen met Filodroom via
onderstaande gegevens.
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