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De regenbOog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en
respecteert uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om
uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De regenbOog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 de persoonsgegevens van onze deelnemers (en hun ouders/voogd)
verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze
opgevraagd hebben;
 de verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.
 uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de
verwerking van persoonsgegevens van deelnemers (en hun
ouders/voogd)
 passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben
om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze deelnemers (en
hun ouders/voogd) te waarborgen.
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig
is voor de uitvoering van onze doeleinden (vb subsidies).
 op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat
we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren.


Als de regenbOog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
De regenbOog vzw
Lucien Londotstraat 3b
3600 Genk
089 35 85 65
vrijetijd@deregenboog.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere deelnemers en
vrijwilligers, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten,
personeelsleden en ex-personeelsleden.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de regenbOog vzw verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden en rechtsgronden :
Doeleinde

Rechtsgrond

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de regenbOog
vzw
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor onze
deelnemers en vrijwilligers
Het versturen van informatie over onze activiteiten,
nieuwsbrieven en uitnodigingen

Uitvoering overeenkomst
Uitvoering overeenkomst
Toestemming betrokkene

Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Wettelijke verplichting

Voor archiefdoeleinden

Gerechtvaardigd belang

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming,
heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen, opslaan en verwerken:
Persoonlijke
identiteitsgegevens
Contactgegevens
Persoonlijke kenmerken
Identiteitsgegevens uitgegeven
door overheid
Medische gegevens
Gegevens over opleiding,
dagbesteding en woonvorm
Competenties en talenten

naam, voornaam
Adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),
Geslacht, etniciteit, geboortedatum
Rijksregisternummer
Beperking, allergieën, medicatie, dieetvereisten,
budgetcategorie, zorgbehoefte, ziekte, ingreep,
Opleidingsniveau, naam school, naam dagbesteding,
woonvorm
Hobby’s, persoonlijkheid, sociale vaardigheden,
communicatievaardigheden, cognitieve vaardigheden,
motorische vaardigheden, zelfredzaamheid

Aanwezigheid
Beeldmateriaal
Toestemmingen

foto’s, video’s, opnames,…
-

om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen
zelfstandig naar huis gaan
alcoholconsumptie

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende
wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website,
persoonlijk/ telefonisch/e-mail/ contact,…). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via
derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten organistaties.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen
deelnemen aan activiteiten van de regenbOog vzw. Met uitzondering van:
 Beeldmateriaal (voor public relations)
 Contactgegevens (voor direct marketing)
Het gevolg van de niet- verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte
foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:







Het opslaan van gegevens die we nodig hebben voor onze werking;
Het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven;
partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die
met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt, en waarvoor deelnemerslijsten
worden uitgewisseld;
overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden);
externe lesgevers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk)
toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te
trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger. In het geval van vrijwilligers betekent dit dat -16 jarige
personen hun afsprakennota moeten laten ondertekenen door hun ouders.

Bewaartermijn
De regenbOog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn
die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van
boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Medische gegevens
worden bijgevolg elk jaar opnieuw opgevraagd.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;









De regenbOog vzw gebruikt een online-databasesysteem om de
persoonsgegevens van te bewaren. Toegang tot dit systeem wordt verleend op
basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met
een login draagt er zorg voor dat niemand deze kan misbruiken om
onrechtmatig toegang te krijgen.
Alle personen die namens de regenbOog vzw van uw gegevens kennis kunnen
nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
daar aanleiding toe is;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen, en stellen bij indien
nodig;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze
die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven
welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact
met ons kan opnemen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen
aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de
uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te
nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@adp-gba.be

Wijziging privacy statement
De regenbOog vzw kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we
een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 02/05/2018.

