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       PRIVACYVERKLARING OUDERS/KINDEREN 

 

Deze privacyverklaring verduidelijkt hoe en waarom ToekomstATELIERdelAvenir (hierna afgekort als 

TADA) uw persoonsgegevens verwerkt, wie toegang heeft tot deze gegevens en hoe u uw rechten met 

betrekking tot deze gegevens kan uitoefenen.  

 

Welke persoonsgegevens verwerkt TADA? 

 

TADA verzamelt uw persoonsgegevens voor doeleinden die verder in deze verklaring worden toegelicht. 

 

TADA verwerkt volgende gegevenscategorieën: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, 

huidige betrekking en afbeeldingen. 

 

Daarnaast verwerkt TADA ook volgende bijzondere persoonsgegevenscategorieën (“gevoelige gegevens”): 

gegevens betreffende de remediëring van cruciale medische zaken, raciale herkomst of etnische afkomst. 

 

De persoonsgegevens die TADA verwerkt zoals beschreven in deze privacyverklaring werden verworven via 

volgende bronnen: de ouders en kinderen zelf. 

Wanneer u persoonsgegevens van iemand anders dan uzelf aan TADA meedeelt, bent u verantwoordelijk om 

ervoor te zorgen dat de persoon in kwestie op de hoogte is van de informatie in deze privacyverklaring en dat 

hij/zij u zijn/haar toestemming heeft gegeven om deze informatie mee te delen aan TADA. 

Behalve in de gevallen waarin de wet de mededeling van informatie voorschrijft, is uw beslissing om 

persoonsgegevens mee te delen aan TADA vrijwillig. U zal daarom geen nadelige gevolgen ondervinden 

indien u besluit uw persoonsgegevens niet mee te delen. Gelieve toch op te merken dat TADA mogelijk 

sommige of alle doelen in deze privacyverklaring niet zal kunnen bereiken wanneer u besluit uw gegevens 

niet mee delen en u kan mogelijk geen gebruik maken van voorzieningen die het gebruik van 

persoonsgegevens vereisen. 

Waarom verwerkt TADA uw persoonsgegevens? 

TADA mag uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en verwerken indien dit strekt tot de 

behartiging van uw persoonlijke relatie met TADA 

 

In het bijzonder verwerkt TADA uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden 

 

• Verzamelen noodzakelijke gegevens van kinderen en hun ouders om te bekijken of ze aan TADA 

kunnen deelnemen en om met hen en hun ouders te communiceren tijdens hun deelname aan TADA. 

• Aanvullen van informatie van de kinderen en ouders op basis van interacties met hen 

• Verzamelen van kwalitatieve informatie rond de feedback van kinderen op de TADA-activiteiten 

• Algemeen onderzoek ter verbetering van TADA-activiteiten 

 

TADA zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet in overeenstemming zijn met de 

doeleinden in deze privacyverklaring, tenzij de wet dit toestaat of vereist, u dit toestaat of wanneer dit 

noodzakelijk is voor uw vitale belangen (bijvoorbeeld in geval van een medische noodzaak) 

 

Welke wettelijke basis ligt ten grondslag aan de verwerking van persoonsgegevens door TADA? 

 

TADA verwerkt uw persoonsgegevens zoals toegestaan door toepasselijke privacywetgeving. 
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De gegevensverwerking is rechtmatig wanneer TADA deze verwerkt met het oog op naleving van wettelijke 

verplichtingen. Buiten deze situaties berust de gegevensverwerking steeds op uw toestemming, die u ten 

allen tijde kan intrekken. Deze intrekking geldt enkel voor de toekomst en brengt geen vroegere 

verwerkingsprocessen in het gedrang.  

 

Wanneer (i) de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming en (ii) de betrokkene een kind is, is 

deze verwerking enkel rechtsgeldig wanneer het kind minimum 16 jaar is. Voor kinderen jonger dan 16 jaar 

is de gegevensverwerking enkel rechtsgeldig wanneer de toestemming wordt verleend door de persoon die 

de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt. 

 

Wanneer TADA gevoelige persoonsgegevens verwerkt, berust dit op volgende wettelijke basis: 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betrokkene. 

 

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke data? 

 

Enkel werknemers die de persoonsgegevens nodig hebben voor bovenstaande doeleinden hebben toegang tot 

uw gegevens.  

 

Wanneer dit nodig is, worden gegevens gedeeld met een derde, bijvoorbeeld de school. Vooraleer deze 

gegevens door te geven, onderneemt TADA de nodige stappen om uw gegevens te beschermen. Wij 

verwachten en eisen van de derde aan wie wij de gegevens meedelen dat zij de vertrouwelijkheid en 

veiligheid van uw gegevens waarborgen. Zij mogen deze enkel gebruiken in overeenstemming met 

toepasselijke privacywetgeving. Uw persoonsgegevens mogen enkel worden doorgegeven aan volgende 

derden: scholen en onderzoeksinstellingen. Zij bevinden zich in volgende landen: België. 

 

De doorgifte van uw persoonsgegevens is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, 

uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. 

 

Hoe lang bewaart TADA uw persoonsgegevens? 

 

TADA bewaart uw persoonsgegevens gedurende de volgende periode: de periode die noodzakelijk is om 

contact met de jongeren te houden en de werking van TADA te kunnen onderzoeken, activiteiten te 

verbeteren en doelstellingen te bereiken (en in ieder geval niet langer dan 10 jaar na uw laatste contact met 

TADA). 

 

Gelieve uw persoonsgegevens te allen tijde actueel te houden en TADA op de hoogte te brengen van elke 

materiële verandering. 

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens? 

 

U heeft het recht (in de omstandigheden en onder voorwaarden, en onverminderd wettelijke uitzonderingen) 

om: 

• Toegang te verzoeken tot uw persoonsgegevens die TADA bezit of tot informatie over de 

gegevensverwerking zelf  

• Rechtzetting van uw persoonsgegevens te verzoeken wanneer deze inaccuraat of onvolledig zijn  

• Verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer 

nodig zijn om de doelstelling te bereiken  

• Te verzoeken dat TADA uw persoonsgegevens niet langer verwerkt 

• Te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gelimiteerd tot verwerking in 

bepaalde omstandigheden, inclusief de situatie waarin u toestemt 

• Een kopie of gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verzoeken 
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Gelieve op te merken dat sommige persoonsgegevens zijn uitgezonderd van bovenstaande rechten op basis 

van toepasselijke databeschermings- of andere wetten. 

 

In de mate dat de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze 

toestemming te allen tijde in te trekken door info@toekomstatelierdelavenir.com te contacteren. Dit heeft 

geen invloed op TADA’s recht om persoonsgegevens te verwerken die voorafgaand aan deze intrekking 

werken verkregen en op het recht om sommige van deze gegevens te blijven verwerken op basis van andere 

rechtsgronden dan uw toestemming.  

 

Indien u, ondanks TADA’s maatregelen en inspanningen om uw gegevens te beschermen, toch van mening 

bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een 

toezichthoudende overheid. Deze overheid bevindt zich ofwel in het land waar u werkt, ofwel in het land 

waar uw rechten zouden zijn geschonden. 

 

 Wat als u vragen heeft of meer informatie wenst? 

 

Deze privacyverklaring beoogt u volledige en transparante informatie te verlenen over hoe TADA omgaat 

met persoonsgegevens. Gelieve info@toekomstatelierdelavenir.com te contacteren indien u verdere vragen 

heeft over hoe TADA persoonsgegevens verwerkt of indien u een van bovenstaande rechten wenst uit te 

oefenen.  


