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1. Algemeen 
 
Nathalie Baert Dans Academie vzw, NBDA vzw, hecht veel waarde aan je privacy en de 
bescherming van je persoonsgegevens.  

In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
uw persoonlijke gegevens. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens en doen er alles 
aan deze gewaarborgd te houden. NBDA vzw houdt zich aan de toepasselijke wet -en 
regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  

De verwerking van persoonsgegevens, wat is dat? (art. 4 GDPR) 

De GDPR is de Europese wetgeving die alles rond privacy regelt, en waaraan ook wij helemaal 
naar handelen. Om te verduidelijken waarover het gaat, hier enkele definities zoals 
opgenomen in de GDPR. 
-Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke      
persoon (dus geen vennootschap); identificeerbaar betekend hier een natuurlijk persoon die 
direct of indirect kan worden geïdentificeerd, door 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 natuurlijk persoon. 
Ter verduidelijking: persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan een individu gekoppeld 
kunnen worden. Enkele voorbeelden: je naam, adres, telefoonnummer, medische gegevens, … 

-Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd door een 
geautomatiseerd proces, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 
bijwerken of wijzigen, …. van gegevens. 
Vanaf er iets gebeurd met gegevens van een natuurlijk persoon, is er sprake van een 
verwerking, hoe klein dan ook. 

-Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijk of rechtspersoon, een overheidsinstantie, 
een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de 
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
In dit document is de verwerkingsverantwoordelijke steeds NBDA vzw. 

-Verwerker: een natuurlijk of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens 
verwerkt. 
Hier gaat het om iedereen die binnen NBDA vzw bezig is met het verwerken van gegevens. 

 

Privacyverklaring  



Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  
- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
- de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 
Als NBDA vzw, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien 
je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft over hierover of contact wenst 
op te nemen kan dit:  
 Telefonisch: 0494267061 
 E-Mail: dansacademienb@gmail.com 
 
 
 
2. Verwerking voor doeleinden 
 
Persoonlijke gegevens worden door NBDA vzw verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden en rechtsgronden:  
 - om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van NBDA vzw 
 - aansluiten van leden bij danspunt 
 - het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)  
 - het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)  
 - het versturen van mails met info 
 
 
3. Welke gegevens 
 
We kunnen de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor 
volgende doelinstellingen:  
 - identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
 - persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit. 
 - werkgegevens van bepaalde ouders 
 -  beeldopname: video en foto 
 
De gegevens kunnen wij doorgeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering 
van de hierboven beschreven doeleinden.  
 
We verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijk 
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.  
 
Alle gegevens die je aan ons bezorgd, worden verwerkt door bevoegde medewerkers binnen het 
door hen toegewezen takenpakket in het kader van duidelijk omschreven taken. Alle gegevens 
worden door hen met de uiterste zorg en vertrouwelijk behandelt. Indien gegevens verwerkt 
worden door vrijwilligers, bijvoorbeeld om de juiste zorg te kunnen bieden, doen ook zij dat 
binnen een duidelijk afgelijnde taak, en met uiterste zorg. 
 
Alles medewerkers zijn gebonden tot het beroepsgeheim, en leven de discretieplicht na. Dit 
wordt zowel wettelijk als deontologisch opgelegd. Alle medewerkers tekenen ook een 
geheimhoudingsverklaring. 
 
 
 
 
 
 



4. Bewaartermijn 
 
NBDA vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze verstrekt zijn. NBDA vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 12 
maanden.  
 
 
5. Beveiliging 

NBDA vzw bindt zich er toe alle passende maatregelen te treffen om je gegevens zo veilig en 
integer als mogelijk te verwerken, en de beschikbaarheid daarvan voor jou te waarborgen. We 
zijn daarvoor continu op zoek naar technische ondersteuning om de verwerking correct te 
laten blijven verlopen. 

NBDA vzw heeft de nodige fysieke, administratieve, organisatorische en technische 
veiligheidsmaatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, 
verlies, of onbevoegd gebruik en/of onthulling. Ook alle medewerkers moeten handelen naar 
die maatregelen genomen door NBDA vzw. 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van persoonsgegevens die wij 
ontvangen hebben. Via het hierboven vermelde mailadres kan je ons hiervoor contacteren.  
 
Het zijn en blijven jou gegevens. Jij hebt dus bepaalde rechten met betrekking tot de 
persoonsgegevens, zolang die rechten niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen of de 
taken van openbaar belang toevertrouwd aan NBDA vzw. 

Als betrokkene heb je recht van inzage van alle gegevens die betrekking hebben op jou en die 
verwerkt zijn door NBDA vzw. Op eenvoudig verzoek kan je een kopie krijgen van alle 
gegevens die NBDA vzw van jou verwerkt. 

Je hebt ook het recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens, waardoor je op elk 
moment onjuiste gegevens kan laten aanpassen, of gegevens kan aanvullen. 

Je kan ten allen tijde je toestemming intrekken om jou persoonsgegevens te verwerken en 
dat zonder daarvoor een reden op te geven. Het intrekken van de toestemming heeft géén 
betrekking op alle verwerkingen die gebeurd is voor de intrekking. 

Je hebt het recht om niet uitsluitend aan geautomatiseerde individuele besluitvorming 
onderworpen worden. Sommige gegevensverwerking loopt geautomatiseerd zonder 
tussenkomst van een medewerker. Mocht je het niet eens zijn met dat geautomatiseerd 
proces, dan kan je NBDA vzw contacteren en een tussenkomst van een medewerker vragen. 

Ben je het niet eens met de manier waarop bepaalde gegevens verwerkt worden, dan mag je 
bezwaar geven. Wil je vergeten worden? Dan kan je vragen alle gegevens te wissen die NBDA 
vzw van jou heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Klachten 

Wil je jou rechten uitoefenen, dan kan je steeds contact opnemen via 
dansacademienb@gmail.com. Wees zo specifiek als mogelijk in welke rechten je precies wil 
uitoefenen, alleen zo kunnen we je zo snel als mogelijk verder helpen. Bewijs ook steeds je 
identiteit, door bijvoorbeeld een kopie van je identiteitskaart toe te voegen. 

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via dansacademienb@gmail.com, per brief 
naar Onafhankelijkheidsstraat 15, 2650 Edegem of telefonisch op 0494267061. 

Heb je ons gecontacteerd, maar ben je het niet eens of reageren we niet? Dan heb je steeds het 
recht om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 
  Drukpersstraat35  
 1000 Brussel  
             https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

 
 
7. Wijziging Privacy beleid 
 
NBDA vzw, kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Laatste wijzigingen gebeurde op 
8.04.2020.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


