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2 Introductie
Dit is een functionele en technische handleiding over hoe de nieuwe privacy functionaliteiten geconfigureerd en
gebruikt worden.

3 Functioneel
Dit een is een functionele en technische handleiding over de GDPR-aanpassingen voor de privacy van de
eindgebruiker.

3.1

Dashboard

Er is een nieuw menu item bijgekomen waar alle items i.v.m. GDPR gegroepeerd zijn. “Beheer > Beheer algemeen”

Op het dashboard, kunnen beheerders die toegang hebben tot de privacy instellingen zien wanneer de privacy
overeenkomst
laatst
is
bijgewerkt
en
hoeveel
eindgebruikers
deze
aanvaard
hebben.

3.2

Privacy overeenkomst instellen of bewerken

Onder Beheer -> Beheer Algemeen -> Privacy

Bij de levering hebben wij standaard voorzien dat gebruikers bij inloggen éénmalig de privacyverklaring (indien u
ons deze bezorgd hebt) moeten goedkeuren alvorens verder gebruik te kunnen maken van de applicatie.
Privacy beheerders kunnen op deze pagina de privacy overeenkomst indien gewenst nog instellen en bewerken.
Deze overeenkomst dient geaccepteerd te worden door de eindgebruikers en is ook zichtbaar voor niet ingelogde
gebruikers via een link in de footer van de website. Indien een privacy beheerder de overeenkomst heeft bijgewerkt
en wenst dat alle eindgebruikers deze opnieuw moeten accepteren, kan dit aangevinkt worden onder de privacy
overeenkomst of via de algemene instellingen van het algemene beheer.
Bij het tabblad instellingen van de privacy overeenkomst kunnen beheerders ook de teksten aanpassen dat worden
weergegeven op de pagina van het accepteren van de overeenkomst voor de eindgebruiker.
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3.3

Instellen om de Privacy overeenkomst te accepteren

Onder Beheer -> Beheer Algemeen -> Configuratie -> Instellingen -> Algemene instellingen
Indien u controle gebruikers actief aanvinkt, zullen alle gebruikers bij het inloggen gevraagd worden om de
privacyverklaring goed te keuren alvorens verder te kunnen werken in de applicatie.
Indien u in de toekomst uw privacyverklaring nog wil aanpassen, kan u hier aanvinken dat alle users bij login
opnieuw moeten accepteren.

3.4

Privacy beheer rechten

Bij de levering stellen wij de door jullie aangegeven persoon in als configurator van de privacy instellingen. Deze
persoon
kan
ook
nog
andere
beheerders
deze
rechten
toekennen
indien
gewenst.
Onder Beheer -> Beheer Algemeen -> Configuratie -> Toegang
Hier kunnen gebruikers toegevoegd of verwijderd worden dat toegang hebben tot het beheer van de privacy.
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3.5

Beheer modules nieuwsbrieven / nieuwsbrief type aanmaken

U kan als beheerder zelf beslissen of uw onlinegebruiker nieuwsbrieven kan/moet aanvaarden. Dit kan aan en uit
gezet worden onder beheer -> Beheer Algemeen -> Configuratie -> Instellingen -> Algemene instellingen

Configuratie van nieuwsbrieven
Onder beheer -> Beheer Algemeen -> Nieuwsbrieven
Bij de configuratie van de nieuwsbrieven kunnen beheerders per module een type aanmaken, bewerken en
verwijderen voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanmaken doet u via “toevoegen”.

De eindgebruiker kan vanaf nu bij zijn profiel per type kiezen of hij deze nieuwsbrieven wil ontvangen.

3.6

Instellingen eindgebruiker nieuwsbrieven

Voor de eindgebruikers is er in het profiel een extra tabblad voorzien waarbij deze een keuze kan maken welke
nieuwsbrieven hij wel of niet wil ontvangen.
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3.7

Versturen van correct type nieuwsbrief

Bij het versturen van mails via het systeem, kan nu gekozen worden welk type nieuwsbrief deze mail is. Indien hier
een nieuwsbrief type geselecteerd wordt, zal de mail enkel verstuurd worden naar de personen die in hun profiel
aangeduid hebben dat ze deze nieuwsbrief categorie wensen te ontvangen.
Nieuwsbrieven versturen doet u via “Beheer > beheer reservaties > klanten”. Maak uw selectie van klanten +
onderaan het scherm “mail versturen”. U kan dan het nieuwsbrief type en de template selecteren.

Het instellen van de templates doet u onder “Beheer > beheer reservaties > Config > Instellingen > Algemene
instellingen > Mail.
Om templates voor nieuwsbrieven aan te maken, creëert u een mail van het type “algemene mails”. U kan deze
nieuw aanmaken, of vertrekken vanuit een bestaande mail en “dupliceren”.
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Dezelfde procedure kan toegepast worden voor inschrijvingen, maar dan via “Beheer > beheer inschrijvingen >
Configuratie > Instellingen > Templates

Nieuwsbrieven versturen doet u via “Beheer > beheer inschrijvingen > personen”
Dezelfde procedure kan toegepast worden voor ticketing, maar dan via “Beheer > Beheer Ticketing > Configuratie
> Templates. Nieuwsbrieven versturen doet u dan via “Beheer > beheer ticketing > klanten”.

3.8

Rijksregisternummer

Bij de modules die gebruik maken van het rijksregisternummer zien de gebruikers nu enkel nog het
rijksregisternummer van hunzelf en hun familieleden. Het rijksregisternummer van eventueel ingevoerde of
gekoppelde contactpersonen is een onzichtbaar veld geworden.
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3.9

Module Inschrijvingen / foto’s

Bij de module inschrijvingen is het zo dat u voor de gezinsleden kan instellen of er foto’s genomen en/of
gepubliceerd mogen worden. Gebruikers die voorheen in hun profiel gemeld hebben dat er foto’s mogen
gepubliceerd worden, staan nu ook ingesteld op ja bij foto’s nemen en foto’s publiceren. Gebruikers die voorheen
geweigerd hebben om foto’s te publiceren, staan nu ingesteld op “nee” bij beide velden. Elke gebruiker kan dit
gaan wijzigen in zijn profiel.
Via de backoffice kan er bij de aanwezigheid lijst ook gefilterd worden op deze opties, en komst deze data ook op de
export van de aanwezigheid lijst.

3.10 Gegevens minimalisatie
We geven u als beheerder de mogelijkheid om zichtbare gegevens te beperken.
Onder Beheer -> Beheer inschrijvingen -> Personen -> Configuratie -> Instellingen -> tabblad algemeen
Geboorteplaats, bloedgroep en artsen. Indien deze opties zijn uitgevinkt, zal zowel in de front en de back deze
informatie niet meer beschikbaar zijn.
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