
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

U staat op het punt om uw zoon en/of dochter in te schrijven voor het Blauw-Geel 
pupillenkamp. De kampstaf heeft voor dit kamp enkele zaken vastgelegd omtrent de AVG en 
Social Media, middels deze toelichting willen we u bekend maken met ons beleid omtrent 
deze onderwerpen. 
 
1. Social Media:  

Op het kamp maken wij veel foto’s en filmpjes van uw kinderen. Op deze manier kunt u als 
´thuisblijver´ uw kind een klein beetje volgen bij zijn activiteiten in de kampweek. Wij 
vernemen graag uiterlijk bij inschrijving voor het kamp indien u niet akkoord gaat met het 
plaatsen van een (herkenbare-)foto van uw kind op onze social media kanalen (Facebook & 
Instagram) 

Volg ons gerust zodat u kunt zien wat voor activiteiten we allemaal ondernemen tijdens het 
kamp. Wij zijn te vinden via: https://www.facebook.com/blglpupillenkamp en https://
www.instagram.com/pupillenkamp. 
 

2. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):  

Wij beschikken als kampstaf over een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens 
welke door u worden verstrekt bij de inschrijving van het kamp.  
 
- De inschrijfformulieren worden tot maximaal 1 jaar na het kamp door de hoofd kampstaf 
bewaard en daarna zowel fysiek als digitaal vernietigd.  
- De inschrijfformulieren worden enkel gebruikt om: 

•  De teams in te delen 
•  Een overzicht te maken voor medicijngebruik 
•  Calamiteiten op kamp (bij doktersbezoek) 
•  De voor- en achternaam wordt gebruikt op score-formulieren 
•  De voor- en achternaam wordt doorgegeven aan de eigenaren van de  

accommodatie (overnachtingslijst) i.v.m. calamiteiten. Deze wordt direct 
na afloop vernietigd 

- Alle door u doorgegeven gegevens, welke verwerkt zijn in de lijsten, zijn enkel inzichtelijk 
voor de hoofd-kampstaf en assistenten. De voor- en achternamen zijn voor de gehele kampstaf 
inzichtelijk. 

 

Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u hier toch nog vragen 
over hebben dan kunt u contact opnemen met de kampstaf (pupillenkamp@gmail.com) 

 
Voor overige praktische zaken omtrent het voetbalkamp zullen we u en uw kind informeren in het kampboekje dat u kort voor 

het kamp in uw brievenbus kunt verwachten. 
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