
 

 

 

Privacyverklaring 

Huize Levensruimte, de overkoepelende organisatie waaronder ADKRA Adventure & Sport 

georganiseerd wordt, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen 

er alles aan om je privacy te waarborgen. Huize Levensruimte houdt zich in alle gevallen aan 

de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming.  

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Hiermee 

bedoelen we welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoelang we ze bewaren, 

wat je rechten zijn en hoe je deze rechten kan uitoefenen.  

Kort samengevat betekent dit dat wij in ieder geval: 

• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

gegeven. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 

Privacyverklaring; 

• Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van je persoonsgegevens; 

• 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 gegeven; 

• Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen 

en deze respecteren. 

 

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons 

wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Huize Levensruimte 

Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) 

Pater de Grootstraat 6 

3271 Averbode 

013/772075 

kwaliteit@huizelevensruimte.be 

 

 

Adventure & Sport 

mailto:kwaliteit@huizelevensruimte.be


 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Volgens de Gegevensautoriteit is een persoonsgegeven ‘iedere informatie betreffende een 

persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden’. Voorbeelden zijn een 

foto, een naam, een postadres, een telefoonnummer. 

 

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens 

Met verwerken bedoelen we inkijken, opslaan, gebruiken, doorgeven, … van 

persoonsgegevens.  

Onze medewerkers zullen enkel gegevens bijhouden waarvoor we een wettelijke verplichting, 

een gerechtvaardigd belang, overeenkomst of toestemming hebben.  

Indien je lid wordt / bent van onze sportclub, verwerkt Huize Levensruimte persoonsgegevens 

voor de volgende doeleinden:  

• Administratie van lidmaatschap (ledenregistratie) 

• Begeleiding van de aangesloten leden 

• De naleving van de vergunnings- en subsidievoorwaarden voor de sportclub 

• Informeren omtrent ons beweegaanbod en versturen van nieuwsbrieven (toestemming) 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je 

verzamelen en verwerken: 

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer / gsm-

nummer, e-mail 

• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit 

• Persoonlijke sportgegevens: sporttak / -discipline, statuut (type sporter of niet-sporter), 

functie in de sportclub, (sport)gerelateerde opleidingen 

• Persoonlijke situatie (van je gezin en familie): opvolging van je functioneren tijdens de 

trainingen, kwetsbaarheid, hulpvragen, gezinsrelaties, schoolloopbaan, peergroup, … 

• Financiële gegevens: bankrekeningnummer, facturen en betalingen 

 

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

gekregen. 

 

Welke gegevens gaan naar derden 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (of organisaties) geven indien 

dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doeleinden die we hierboven beschreven hebben. 

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen of organisaties aan wie wij de 

volgende taken uitbesteden:  



 

 

• Boekhouding en betalingen 

• Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

• Het verzorgen van onze internet omgeving en IT-infrastructuur (vb. server, logboek) 

• Het verzekeren van onze leden 

 

ADKRA Adventure & Sport is aangesloten bij de sportfederatie Parantee-Psylos. Al onze leden 

zijn meteen ook aangesloten bij en verzekerd via deze sportfederatie. Hiertoe zijn we 

genoodzaakt om persoonlijke gegevens in functie van de verzekering met Parantee-Psylos te 

delen. 

Voor de werking van ADKRA zitten we in een samenwerkingsverband met Huize Sint-

Vincentius waardoor gegevens gedeeld worden ten behoeve van gezamenlijke begeleidingen,  

trainingen en registraties.  

Met deze organisaties hebben wij uiteraard de nodige afspraken om ervoor te zorgen dat je 

persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd worden. Wij geven nooit persoonsgegevens 

door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 

dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hier schriftelijk 

toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming op elk moment in te trekken, 

zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking 

daarvan.  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese 

Unie. 

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar als 

daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn 

Huize Levensruimte bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor je begeleiding en 

zolang dat verplicht is door wettelijke en reglementaire bepalingen.  

Dit betekent dat boekhoudkundige gegevens 10 jaar bewaard worden. We verbinden ons ertoe 

andere gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na het laatste gebruik. 

 

Beveiliging van de gegevens 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens 

te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder: 



 

 

• Alle personen die namens Huize Levensruimte van jouw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Enkel 

de medewerkers die jouw gegevens mogen zien, hebben toegang.  

• We gebruiken ook fysieke middelen om je persoonsgegevens te beschermen. Hiermee 

bedoelen we dat alle persoonsgegevens achter slot bewaard worden.  

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 

of technische incidenten 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen 

 

De algemeen directeur van Huize Levensruimte waakt erover dat je persoonsgegevens 

nauwkeurig, correct en veilig verwerkt worden. Hij zorgt ervoor dat dit gebeurt in 

overeenstemming met de reglementering.  

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) zal toezien op de naleving van de 

bescherming van persoonsgegevens.  

 

 Wat zijn je rechten? 

Als je één van je rechten (zie verder) wilt gebruiken, moet je dit schriftelijk vragen aan de DPO. 

Binnen de maand na je vraag zal je een antwoord krijgen. 

 

Recht van inzage en kopie 

Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en je mag er een 

kopie van vragen. Je mag weten waarom wij deze gegevens verwerken, waar de gegevens 

vandaan komen, wie de gegevens ontvangt en hoe lang ze bewaard zullen worden.  

Als we je gegevens naar een land buiten de Europese Unie versturen zijn we verplicht je dit te 

laten weten.  

Als je informatie over jouw persoonsgegevens wilt aanvragen kan je dit ook schriftelijk doen 

via je trainer. Dit is gratis. De gegevens worden je zo snel mogelijk bezorgd.  

 

Recht op verbetering 

Je mag altijd vragen om persoonlijke gegevens aan te passen of te verbeteren. Wij zullen dit zo 

snel mogelijk doen.  

 

Recht op wissen of beperken van je persoonsgegevens 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen en dit binnen een redelijke 

termijn. Dit kan bijvoorbeeld binnen de volgende situaties: 



 

 

- Je hebt vroeger toestemming gegeven om persoonlijke gegevens te gebruiken en je wil 

die toestemming stopzetten. 

- Huize Levensruimte gebruikt persoonsgegevens van jou, maar mag die volgens de wet 

niet gebruiken. 

Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Een aantal gegevens zijn echter noodzakelijk voor je begeleiding in de sportclub of wettelijk 

verplicht om bij te houden. In deze gevallen mag Huize Levensruimte de gegevens niet wissen 

of beperken. 

 

Recht om bezwaar in te dienen 

Je kan je verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens en vragen om deze te 

verwijderen. Gelieve er wel rekening mee te houden dat als die gegevens noodzakelijk zijn voor 

je begeleiding of bewaard moeten worden omdat de wet ons dat verplicht, we ze niet kunnen 

verwijderen.  

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Je hebt het recht om aan Huize Levensruimte te vragen om je persoonsgegevens door te geven.  

 

Recht om toestemming in te trekken 

Wanneer we gegevens van jou gebruiken waarvoor je zelf specifieke toestemming hebt 

gegeven, dan mag je deze toestemming op elk moment intrekken. Deze gegevens zullen dan 

enkel nog verwerkt worden als ze noodzakelijk zijn voor je begeleiding of omdat de wet ons 

dat verplicht.  

 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over hoe we met je persoonsgegevens omgaan  of het gebruik van 

je rechten kan je contact opnemen met de DPO van Huize Levensruimte (Cindy Rutten, 

kwaliteit@huizelevensruimte.be).   

Als je binnen Huize Levensruimte geen passend antwoord kan vinden, heb je altijd het recht 

een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC; 

https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel).  

 

Wijziging privacyverklaring  

Huize Levensruimte kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een 

aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons 

archief worden opgeslagen.  

Stuur ons een schriftelijk verzoek, bij voorkeur een e-mailbericht, als je deze wilt raadplegen. 
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