Gezondheidsverklaring en toestemming tot het gebruik van
persoonsgegevens.
Wij vragen u elk jaar opnieuw, aan het begin van het seizoen om deze gegevens, zodat we in noodsituaties altijd
de actuele contact en medische gegevens bij de hand hebben. Tevens vragen we u toestemming tot het gebruik
van persoonsgegevens
Door het formulier in te leveren gaat u ermee akkoord dat :
•
Bij uiterste noodzaak – uw kind de nodige medisch behandeling mag ondergaan, ook al is het ons niet
gelukt vooraf met u contact op te nemen.
•
We tijdens opkomsten, weekenden en kampen medicatie mogen toedienen.
•
Wij uw administratieve gegevens bijwerken in de ledenadministratie
•
Wij uw nood en medische gegevens tot uiterlijk een jaar bewaren en daarna vernietigen

We vragen u dit formulier bij de eerstkomende opkomst ingevuld mee te nemen.

Administratieve gegevens lid (wordt bijgewerkt in de administratie)
Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode / Plaats
Telefoon
Geboortedatum
Mobiel (lid)
Email (lid)
Mobiel (ouders)
E-mail (ouders)

Nood en medische gegevens tbv opkomsten, weekenden en kamp (wordt maximaal 1 jaar
bewaard in de kampmap)
Datum ingevuld
Verzekeringsmaatschappij
Polisnummer
Wie kunnen we bellen als u niet bereikbaar bent in geval van nood? (verplicht)
Naam1
telefoonnummer1
Naam2
Huisarts: (verplicht)
Naam
Adres
Telefoon

telefoonnummer2

Waaruit bestaat/wat is de
beperking? (medische
diagnose)
In geval van epilepsie het
protocol toevoegen.
Eventueel medicijngebruik en
dosering
Wijziging van medicatie gelieve aan het
begin van de opkomst doorgeven.

Heeft uw kind medische
hulpmiddelen? Zo je, welke
(toepassing)

Heeft uw kind een dieet?

Is uw kind overgevoelig of
allergisch voor iets?

Waar heeft uw kind hulp bij
nodig?
Wilt u bij antwoorden met ja een
toelichting geven hoe de hulp gegeven
moet worden;

Aan en uitkleden : ja/nee

Naar de w.c. gaan: ja/nee

Eten en drinken: ja/nee

Tanden poetsen: ja/nee

Zijn er spelactiviteiten waar uw
kind niet aan deel mag nemen?

Kan en mag uw kind zwemmen?

Zijn er nog andere zaken die de
leiding moet weten?

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) - Wepadojeb
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation
(GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren
en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de
Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer
geldig. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft daarom ook impact op Scouting.

Toestemming tot het gebruiken en bewaren van volgende persoonsgegevens:
Wij, __________________________________________________[naam], ouders/verzorgers
van _________________________________________________ [naam kind], geven voor
het volgende toestemming [kruis aan wat van toepassing is]:
o

Het delen van beeldmateriaal intern tussen ouders en leiding

o

Het delen van beeldmateriaal op de website van Wepadojeb.

o

Het delen van beeldmateriaal op de Facebookpagina van Wepadojeb.

o

Het bewaren van medische gegevens.

o
Het gebruiken van het doorgegeven mailadres in groepsberichten omtrent
activiteiten of weekenden van Wepadojeb.
o
Het gebruiken van het doorgegeven telefoonnummer in groepsberichten omtrent
activiteiten of weekenden van Wepadojeb.

[Datum en handtekening.]

