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Privacy beleid
Beste ouder(s),
Graag willen we u uitnodigen om eens een kijkje te nemen op de website en Facebookpagina van onze
scoutsgroep: www.tortels.be en https://www.facebook.com/tortels.
Op de site wordt de scoutsgroep voorgesteld. U vindt er alle belangrijke informatie op terug. Ook de activiteiten,
foto’s, filmpjes, totemgalerij en de link naar onze Facebookpagina staan er op. Het is onze bedoeling deze site
zo goed mogelijk up to date te houden. Nieuwe foto’s en filmpjes van kampen, feesten, vergaderingen, … zullen
er dan ook om de zoveel tijd op komen.
Op de Facebookpagina worden meer informele zaken gepost. Dikwijls wordt er verwezen naar nieuwe berichten
op onze site. Maar ook sfeerfoto’s, weetjes en allerlei andere zaken, die een Tortel zou kunnen interesseren,
worden erop gezet.
Het is dus best mogelijk dat er van uw kind(eren) foto’s verschijnen op onze website, in onze Tortelinfo of in
bepaalde publicaties van de FOS. Ook kunnen ze in een filmpje verschijnen van één van de activiteiten of
kampen.
Het is onze plicht u daarvoor uitdrukkelijk toestemming te vragen. Als U vindt dat er geen foto’s van uw
kind(eren) mogen worden gepubliceerd of ze niet in een filmpje mogen voorkomen, wat wij uiteraard
respecteren, dan houden wij rekening met uw keuze.
Wilt u dus zo vriendelijk zijn om het onderstaande in te vullen en deze brief terug aan de leidersploeg te geven.
Bedankt,
De leidersploeg

Ik, ouder van ………………………………..………………………………..……………

 geef toestemming om foto’s van mijn kind te publiceren op de site van de scoutsgroep,
Facebookpagina, in de Tortelinfo of in publicaties van de FOS.
 wens niet dat foto’s/filmpjes van mijn kind(eren) verschijnen op de site van de scoutsgroep,
Facebookpagina, in de Tortelinfo of in publicaties van de FOS.
Gelezen en goed gekeurd, handtekening:

Datum:
… / … / 20…

204e FOS De Tortels
info@tortels.be
Botestraat 98B/B001, 9032 Wondelgem

BE24 0017 7024 4138
www.tortels.be

