
Privacyverklaring

De vzw Ecole d'Escalade de la Woluwe (hierna genoemd “de vzw”) stelt alles in het werk om uw 
privéleven te beschermen en waakt erover dat u uw persoonsgegevens aan ons kan blijven 
toevertrouwen in alle veiligheid. 

De vzw beheert steeds uw persoonsgegevens op een zekere en discrete manier. De vzw neemt alle 
redelijke veiligheidsmaatregelen (zowel op technisch als op organisatorisch vlak) om een verlies, 
wijziging, niet-geautoriseerde toegang, verspreiding aan derden en/of iedere andere onrechtmatige 
behandeling ervan te vermijden. 

We gebruiken uw persoonsgegevens steeds op een loyale manier teneinde aan onszelf te bewijzen 
dat wij uw vertrouwen waard zijn. 

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de geldende Belgische en 
Europese regelgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), (“AVG” of “GDPR”)

Voor de doeleinden van deze privacy-verklaring wordt de term “persoonsgegevens” gedefinieerd als 
volgt: 

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de 
betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een 
naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (art 4, 1) GDPR);

1. Toepassingsgebied van deze privacy-verklaring

Door middel van deze privacy-verklaring wenst de vzw u duidelijke en transparante uitleg te 
verschaffen over de persoonsgegevens die worden verzameld, over het doel en het gebruik ervan en
welke personen u kan contacteren voor vragen over dit onderwerp. 

De vzw kan deze privacy-verklaring steeds wijzigen of updaten om rekening te houden met 
commentaren van betrokken personen of om wijzigingen weer te geven in de wijze van de 
verwerking van de persoonsgegevens. 

2. Inzameling van uw persoonsgegevens
2.1 Wanneer worden uw persoonsgegevens verwerkt ?
We verwerken uw persoonsgegevens, onder andere, wanneer :
• u contact opneemt met ons via de verschillende kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
• u persoonsgegevens meedeelt, bijvoorbeeld wanneer :
1. u een abonnement neemt via het formulier online of op papier; 
2. u een cursus/stage reserveert voor uzelf of voor uw kind via een formulier online of op papier 
3. u zich inschrijft voor een opleiding via een formulier online of op papier 



Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, heeft u het recht om niet op deze vraag in te gaan. In dit 
geval respecteren wij u keuze. Weet evenwel dat wij in dat geval bepaalde diensten niet kunnen 
uitvoeren en bijgevolg dat dit u verhindert om lid te zijn van onze organisatie. 

2.2 Welke gegevens worden verwerkt ?

De vzw verwerkt de volgende persoonsgegevens :
• Persoonlijke contactgegevens : naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer 
• Andere noodzakelijke persoonlijke informatie bij de inschrijving van een collectieve cursus en/of 
een stage gevolgd door uw kind: gegevens over de gezondheidstoestand van de deelnemer (indien 
het kind een zeker gezondheidstoestand heeft en een specifieke interventie vereist in het geval van 
een probleem) 

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt door de vzw ?

De vzw verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens exclusief voor de hieronder opgesomde 
specifieke en wettelijke doeleinden: 
Soort persoonsgegevens – Finaliteit – Juridische gegrondheid 
Soort persoonsgegevens :
- Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer 
- Gezondheidsproblemen
- Foto’s
Finaliteit :
- Voor het beheer van de inschrijvingen in cursussen/stages/abonnementen/opleidingen 
- Om tegemoet te komen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen 
- Om u informatie met betrekking tot de cursussen/stage/opleidingen te bezorgen 
- Om te waken over de veiligheid van de deelnemers
Juridische gegrondheid :
- Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract 
- Wettelijke verplichting
- Legitieme belangen 
- Toestemming

4. Delen van persoonsgegevens aan derden door de vzw
4.1 Partners
De vzw kan uw persoonsgegevens delen met derden (federatie, aangesloten club, etc) indien dit 
nodig is voor, onder andere, transacties te verwerken of u diensten aan te bieden die u heeft 
gevraagd (bijvoorbeeld om uw inschrijving in een competitie te communiceren). 
In dit geval worden uw gegevens gedeeld met derden, met het exclusieve doel om u deze diensten 
aan te bieden overeenkomstig deze privacy-verklaring. 

4.2 Wettelijke vereisten

De vzw kan uw persoonsgegevens delen indien de wet dit vereist of indien zij te goeder trouw acht 
dat dit noodzakelijk is om te handelen conform wettelijke procedures of om te beantwoorden aan 
eventuele klachten.
 
5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens



U beschikt over een aantal rechten zodat u een controle kan uitoefenen over de persoonsgegevens 
die u heeft gedeeld. U vindt hieronder meer informatie.  

5.1 Recht om u uit te schrijven van publiciteitsberichten
Iedere betrokken persoon heeft het recht zich uit te schrijven van berichten van informatie, 
voorstellen en aanbiedingen voor producten en diensten van de vzw. 

5.2 Recht op toegang, wijziging, beperking en verzet (art. 15, 16, 18, 21 et 22 GDPR)
U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens. Indien de vzw u geen toegang kan verlenen tot uw
persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van een wettelijke reden), legt zij haar beslissing uit. 

U heeft eveneens het recht om aan de vzw te vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens 
te corrigeren. Indien u dit nodig acht, heeft u eveneens het recht om aan de vzw te verzoeken om de
verwerking van uw gegevens te beperken. 

U kan zich steeds verzetten tegen de automatische verwerking van uw persoonsgegevens. 

5.3. Recht op vergetelheid (art. 17 GDPR)

U kan vragen, onder bepaalde omstandigheden, om uw persoonsgegevens te verwijderen. In dit 
geval dient u evenwel rekening te houden met het feit dat u niet langer in de mogelijkheid zal zijn 
om van onze diensten te genieten indien u dat wenst. Uw recht op vergetelheid is niet absoluut. We 
hebben het recht uw gegevens te behouden indien dat noodzakelijk is, onder andere in de volgende 
gevallen: 
- in het kader van een wettelijke verplichting; 
- bij de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze rechten in het kader van een gerechtelijke 
procedure;  

5.4. Recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 GDPR)

Aangezien uw persoonsgegevens worden verwerkt nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, 
kan u deze toestemming eveneens intrekken op ieder moment op eenvoudig verzoek gericht aan de 
vzw. 

5.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR)

U heeft eveneens het recht om, in bepaalde omstandigheden, ons te verzoeken om uw 
persoonsgegevens die u ons heeft meegedeeld voor de uitoefening van uw contract of met uw 
toestemming over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

Indien dit technisch mogelijk is, zenden wij uw persoonsgegevens rechtstreeks naar de nieuwe 
verwerkingsverantwoordelijke. 

5.6. Uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten eenvoudig en gratis uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar het volgende 
e-mailadres: 
info@stone-age.be  

mailto:info@stone-age.be


Teneinde uw identiteit te kunnen controleren, verzoeken wij u ons een kopie van de voorkant van 
uw identiteitskaart mee te sturen. 

6. Beveiliging en bewaring van uw gegevens 

6.1 Beveiliging van uw gegevens

De vzw heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens 
te beschermen tegen een niet-geautoriseerde toegang, gebruik of verspreiding ervan. 

De vzw bewaart uw persoonsgegevens exclusief in een beveiligde en gecontroleerde omgeving die 
niet toegankelijk zijn, behalve door medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering 
van hun taken. 

De servers waarop de persoonsgegevens worden bewaard bevinden zich in een gecontroleerde 
omgeving met beperkte toegang. 

6.2 Bewaring

De vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. 
De effectieve duur van de verwerking en de bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden 
van de verwerking ervan, rekening houdend met de termijnen die worden voorgeschreven en de 
eventuele verplichtingen tot bewaring voortvloeiende uit een specifieke wettelijke bepaling (bv. 
boekhoudkundige of sociale wetgeving). 

7. Contact of klachten

De vzw handelt als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens die zij verwerkt 
(verantwoordelijke voor verwerking). 

Indien u vragen heeft of commentaar over deze privacyverklaring of de manier waarop de vzw uw 
persoonsgegevens verwerkt, kan u met ons contact opnemen per e-mail: info@stone-age.be.

U vindt meer informatie op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit 
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). 

Iedere klacht met betrekking tot de manier waarop de vzw uw persoonsgegevens verwerkt, kan u 
indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (art. 77 RGDP) 
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).
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