PRIVACYBELEID BIZON DEELNEMERS
1.

Gegevens verkregen bij inschrijving

De contactgegevens die BIZON via de inschrijvingen verkrijgt, worden met het oog op latere correspondentie
en samenwerking verwerkt in een intern adresbestand. Indien u in detail wenst te vernemen welke
persoonsgegevens werden verwerkt, deze wil laten verbeteren of verwijderen, kan u zich richten tot het
secretariaat van BIZON vzw via 09 236 30 09 of info@bizonvzw.be (link stuurt een e-mail).
BIZON verkrijgt de meeste info omtrent de jongere via de persoonlijke inlichtingenfiche die moet worden
ingevuld. Deze fiche laat onze vrijwilligers toe om zich perfect voor te bereiden op de komst van de jongeren.
De gegevens op de fiche zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel ingewonnen om de kwaliteit en de veiligheid
van het kamp voor alle deelnemers te verzekeren. In geen geval worden de gegevens doorgespeeld aan
derden. De fiche wordt na het kamp vernietigd/verwijderd.
2.

Deontologische code BIZON

Vrijwilligers bij BIZON vzw kunnen door ouders, voorzieningen, deelnemers, e.a. informatie toevertrouwd
krijgen die beschermd wordt door het beroepsgeheim. Het kan bv. gaan om informatie over het privé- en
gezinsleven, gegevens uit een jeugd-beschermingsdossier, medische gegevens, enz.
Als dergelijke informatie onze vrijwilligers in de context van een vrijwilligersactiviteit bij BIZON vzw wordt
toevertrouwd, zijn ze gebonden door een persoonlijke zwijgplicht. Dit is wettelijk voorzien in artikel 458
Strafwetboek.
In uitzonderlijke gevallen kan het beroepsgeheim doorbroken worden, vnl. bij een getuigenis in rechte of
wanneer er een ernstige gevaarsituatie bestaat. Afhankelijk van de aard van de feiten, is het – indien mogelijk –
aangewezen om eerst overleg te plegen met de betrokkene en/of steun te zoeken bij een beter geplaatste
hulpverlener (zoals een begeleider uit een voorziening of specifieke instanties als Child Focus,
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, …). Doorbreking van het beroepsgeheim door aangifte bij de politie
is in principe slechts verplicht indien er geen andere manier is om een dreigend gevaar af te wenden.
3.

Publicaties BIZON

BIZON respecteert ten volle de privacy van de groep jongeren waarmee zij op vakantie gaat. Daarom wordt er
niets gepubliceerd van jongeren waarvan er geen expliciete toestemming werd verkregen. Onderstaande
regeling werd hieromtrent uitgewerkt.
3.1. Foto’s van jongeren op beveiligde webruimte
BIZON maakt in haar publicaties (website, nieuwsbrief, brochure, …) vaak gebruik van kampfoto’s. Het is
evenwel bij wet verboden teksten of afbeeldingen te verspreiden waaruit de identiteit kan blijken van de
deelnemers ten aanzien van wie jeugdbeschermingsmaatregelen werden getroffen, indien de context waarin
deze foto’s werden genomen, gelinkt kan worden aan de jeugdbeschermingsmaatregelen.
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BIZON publiceert dan ook nooit foto’s of video’s waarop deelnemers, die onder toezicht van de jeugdrechter
staan, herkend kunnen worden. De jongeren vragen echter zelf elk jaar om hun eigen beeldmateriaal te krijgen.
In overleg met het Steunpunt Jeugdhulp werd daarom een systeem uitgewerkt waarbij de jongeren toch foto’s
(en video’s) van hun eigen kamp kunnen zien. De foto’s worden gepubliceerd op een beveiligde webruimte. De
beveiligde webruimte is enkel toegankelijk met een wachtwoord dat de jongeren tijdens het kamp krijgen.
3.2. Beeldmateriaal van jongeren ter publicatie/promo van BIZON
Beeldmateriaal kan enkel openbaar gepubliceerd worden indien de minderjarige jongere niet onder toezicht
van de jeugdrechter valt en BIZON toestemming heeft verkregen van zowel de jongere als zijn ouder of voogd.
Om het aanbod te promoten en over voldoende leuk beeldmateriaal te beschikken, vraagt BIZON steeds de
nodige toestemming aan de desbetreffende jongeren en ouders. BIZON wil op deze manier de privacy van alle
kinderen en jongeren zo goed als mogelijk bewaken.
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