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PRIVACYVERKLARING BAL- EN BEWEGINGSSCHOOL 

 

Bal- en Bewegingsschool hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.We doen er alles aan om 

uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

 

Bal- en Bewegingsschool houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving. 

 

Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval: 

▪ uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn, deze doelen en 

type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring 

▪ verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de 

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 

▪ vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

▪ passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is 

▪ geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden 

waarvoor ze zijn verstrekt 

▪ op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Als Bal- en Bewegingsschool zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien je na het doornemen van de privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, 

kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Bal- en Bewegingsschool - Bollestraat 15 – 1785 Brussegem – info@b-b-s.be – 0496/03.01.46 

 

INHOUD PRIVACYVERKLARING BAL- EN BEWEGINGSSCHOOL  

1. Waarom verwerkt Bal- en Bewegingsschool persoonsgegevens? 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Bal- en Bewegingsschool? 

3. Hoe verzamelt Bal- en Bewegingsschool persoonsgegevens? 

4. Minderjarigen 

5. Gevoelige gegevens 

6. Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf 

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers door Bal- en Bewegingsschool 

8. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – ontvangers door Bal- en Bewegingsschool 

9. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens bij Bal- en Bewegingsschool 

10. Beveiliging van persoonsgegevens bij Bal- en Bewegingsschool 
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11. Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens bij Bal- en Bewegingsschool 

12. Klachten omtrent uw persoonsgegevens bij Bal- en Bewegingsschool 

13. Wijziging privacyverklaring Bal- en Bewegingsschool 

 

1. Waarom verwerkt Bal- en Bewegingsschool persoonsgegevens? 

Uw gegevens worden door Bal- en Bewegingsschool verwerkt voor volgende doeleinden: 

Algemeen 

▪ In functie voor het naleven van de vzw-wetgeving 

▪ In functie voor goed bestuur en organisatorische werking 

▪ In functie voor het versturen van sportkampinformatie, nieuwsbrieven, … 

Voor ouders/voogden en kinderen 

▪ Om te kunnen inschrijven voor de sportkampen en de daarbij horende administratie in orde te brengen 

▪ Om te kunnen deelnemen aan de sportkampen 

▪ Om het versturen van sportkampinformatie, nieuwsbrieven, … 

▪ Om foto’s/filmpjes te kunnen gebruiken tussen Bal- en Bewegingsschool en ouders/voogd, Bal- en 

Bewegingsschool en monitoren en publicitaire doeleinden (website, flyer, …) 

Voor medewerkers, vrijwilligers en stagiairs 

▪ Het uitvoeren van de juiste personeelsadministratie 

▪ In functie voor de uitvoering van de vrijwilligersovereenkomsten en overeenkomsten van onbelast bijverdienen 

▪ In functie van het op de hoogte houden worden van passende vacatures 

 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Bal- en Bewegingsschool? 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens van jou of uw kind vragen, opslaan, 

verzamelen en/of verwerken. 

We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 

verkregen. 

Algemeen 

▪ Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer (werk/privé), e-mail (werk/privé) 

▪ Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum 

▪ Medische gegevens: allergieën, aandoeningen of toe te dienen medicatie 

▪ Financiële identificatiegegevens: naam rekeninghouder, rekeningnummer (Mollie) 

Voor medewerkers, vrijwilligers en stagiairs 

▪ Rijksregisternummer 

▪ Voorkeur functie 
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▪ Voorkeur sportkampplaats 

▪ Voorkeur leeftijdsgroep 

▪ T-shirt maat 

▪ Type contract 

▪ Functie en taken 

▪ Start en einde contract 

▪ Gegevens met betrekking tot betaalde en niet-betaalde afwezigheden 

▪ Studiegegevens 

▪ Opleidingsgegevens 

▪ Gegevens met betrekking tot arbeidsongeval 

▪ Mobiliteitsgegevens 

▪ Handtekening 

Voor websitebezoekers 

Bal- en Bewegingsschool kan daarnaast anonieme gegevens verzamelen om de kwaliteit en vindbaarheid van haar 

website te verbeteren. 

 

3. Hoe verzamelt Bal- en Bewegingsschool persoonsgegevens? 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (inschrijvingsformulier, 

contactformulier op onze website, … ). 

Tijdens de activiteiten worden er foto’s genomen of filmpjes gemaakt. Bal- en Bewegingsschool vraagt bij de 

inschrijving toestemming aan de ouder/voogd om foto’s te nemen van het kind. 

 

4. Minderjarigen 

We verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor toestemming is gegeven door 

de ouder/voogd of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

5. Gevoelige gegevens 

Bal- en Bewegingsschool zal medische en andere (gevoelige) informatie enkel verwerken met de bedoeling: 

▪ kinderen op een zo gepast mogelijke manier begeleiden op sportkamp 

▪ gepast te kunnen reageren bij een crisissituatie op sportkamp 

Enkel de trainers/monitoren die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind kunnen deze persoonsgegevens 

raadplegen. De monitoren zijn erop gewezen vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens. 
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6. Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf 

De vermelde persoonsgegevens moeten verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan de sportkampen of als 

monitor aan te slag te kunnen gaan bij Bal- en Bewegingsschool. 

Indien een ouder/voogd geen gegevens over de gezondheid van het kind meedeelt, kan Bal- en Bewegingsschool 

geen rekening houden met die gegevens die haar niet bekend zijn en niet verantwoordelijk worden gesteld voor 

eventuele incidenten of problemen die voortkomen uit het feit dat deze informatie niet bekend was. 

 

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers door Bal- en Bewegingsschool 

De persoonsgegevens die je aan ons geeft, kunnen we aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van onze doeleinden. 

Zo maken we gebruik van een derde partij voor onder andere: 

▪ het verzorgen van het internet en de Bal- en Bewegingsschool website-omgeving (bv. webhousting), de opvolging 

van kampinschrijvingen en kampadministratie tussen Bal- en Bewegingsschool, ouders/voogd en monitoren 

▪ het verzorgen en verspreiden van sportkampinformatie 

▪ het in opdracht van Bal- en Bewegingsschool instaan voor de begeleiding van de kinderen op het sportkamp 

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 

8. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – ontvangers door Bal- en Bewegingsschool 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens aan derden. 

We geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. 

 

9. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens bij Bal- en Bewegingsschool 

Algemeen 

Bal- en Bewegingsschool bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist. 

Bal- en Bewegingsschool hanteert als algemeen principe dat persoonsgegevens maximaal vijf jaar na het laatste 

gebruik worden bijgehouden, tenzij wettelijk bepalingen of ondubbelzinnige stemming een uitzondering toelaten. 

Voor ouders/voogden en kinderen 

Bal- en Bewegingsschool bewaart de persoonsgegevens verbonden aan een inschrijving maximaal vijf jaar. 

Bal- en Bewegingsschool bewaart de medische gegevens slechts één jaar. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een 

goed verloop en opvolging. Binnen het jaar na het sportkamp worden deze gegevens dan ook verwijderd. 

Voor medewerkers, vrijwilligers en stagiairs 

Bal- en Bewegingsschool bewaart de persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers en stagiairs maximaal vijf 

jaar, tenzij anders vereist door de Belgische regelgeving. 
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10. Beveiliging van persoonsgegevens bij Bal- en Bewegingsschool 

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige 

verwerking. Zo hebben we bvb. de volgende maatregelen genomen: 

▪ Alle personen die namens de Bal- en Bewegingsschool in contact komen met uw gegevens zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. 

▪ We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen. 

▪ We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten. 

▪ We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

▪ Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

▪ Bal- en Bewegingsschool respecteert de meldplicht voor datalekken zoals voorzien in de GDPR. 

 

11. Je rechten omtrent uw persoonsgegevens bij Bal- en Bewegingsschool 

Recht op inzage 

Je hebt recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. 

Als je uw identiteit bewijst (bv. door kopie identiteitskaart), informeren we je graag over welke persoonsgegevens 

we precies van jou bijhouden en wat we met deze informatie doen. 

Recht op verwijdering 

Je hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen wanneer we uw persoonsgegevens niet 

langer nodig hebben voor de vooropgestelde doelen. 

Recht op correctie 

Je hebt het recht op correctie wanneer we de informatie die we over jou hebben niet juist of onvolledig zou zijn. 

Indien bepaalde persoonsgegevens (bv. uw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer up-to-date zouden zijn, 

informeer ons dan. 

Recht op beperking 

Je hebt het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te stoppen. 

Recht op bezwaar 

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) voor direct 

marketing doeleinden. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je met ons gedeeld hebt te ontvangen. Daarnaast mag je de 

persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere partij. 

Recht op het intrekken van uw toestemming 

Je hebt het recht om uw toestemming op ieder ogenblijk in te trekken. 

Indien je één van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kan je een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit 

sturen per brief naar Bal- en Bewegingsschool, Bogemansstraat 193, 1780 Wemmel of per mail naar info@Bal- en 

Bewegingsschoolsportkampen.be. We beloven ten laatste 1 maand nadat we uw verzoek ontvangen hebben een 

antwoord te geven. 
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12. Klachten omtrent uw persoonsgegevens bij Bal- en Bewegingsschool 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact 

op te nemen met ons via privacy@b-b-s.be . 

Je hebt ook het recht om en klacht in de dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien je niet akkoord 

gaat met de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit kan via de website van GBA 

(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). 

 

13. Wijziging privacyverklaring Bal- en Bewegingsschool 

Bal- en Bewegingsschool kan zijn privacyverklaring wijzigen. 

De wijziging zal met een aankondiging op onze website bekend gemaakt worden. 
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