Privacyverklaring Sport- & Jeugddienst Anzegem
De Sport- en Jeugddienst van de gemeente Anzegem hebben verschillende persoonsgegevens nodig
voor het organiseren van jeugd-en/of sportactiviteiten. Beide diensten gaan bij de verwerking van
deze persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze om en respecteren daarbij de
wetgeving inzake gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring informeert het gezin, dat eveneens het minderjarig kind vertegenwoordigd,
over wat de diensten doen met de persoonsgegevens die zij verzamelen en je rechten inzake
gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring geeft daarnaast weer met welke doelen de persoonsgegevens verwerkt
worden, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten je als
betrokkenen kan uitoefenen.
1. Identiteit van de organisatoren
Sportdienst Anzegem
Landergemstraat 1
8570 Anzegem
tel 056 68 02 02
sportdienst@anzegem.be
Jeugddienst Anzegem
Landergemstraat 1
8570 Anzegem
tel 056 68 02 02
jeugddienst@anzegem.be
2. Contactgegevens functionaris gegevensbescherming gemeentebestuur Anzegem
De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van het gemeentebestuur Anzegem
adviseert de Sport- en Jeugddienst inzake de bescherming van persoonsgegevens van de
betrokkenen.
Contact: ivc@anegem.be en/of 056 69 44 40
3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De Sport- en Jeugddienst verwerken de persoonsgegevens die bij de inschrijving zijn
meegedeeld vóór de aanvang van de activiteit via i-school/website en die, in de loop van de
jeugd- en/of sportactiviteit, zijn verzameld.

4. Het gaat om volgende gegevens
-

persoonlijke identificatiegegevens
persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats,
desgevallend informatie over ongeval, klacht, medicatie)
financiële gegevens
samenstelling van het gezin
vrijetijdsactiviteiten (interesses van het kind)
school van het kind
gegevens van ouders (naam, adres, contact gegevens, werkplaats)
desgevallend gegevens over voogdijschap/plaatsing
door het beroepsgeheim beschermende persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, de opdracht en de wettelijke verplichting verzamelt de
Sport- en Jeugddienst daarnaast gezondheidsgegevens over het kind en beeldmateriaal van
het kind mits voorafgaande toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers .

5. Waarvoor worden de gegevens verwerkt
De persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de organisatie van jeugd- en/of
sportactiviteiten van de Jeugd- en Sportdienst, klantenadministratie, facturatie.
Zo verwerken we gegevens om/voor:
- te kunnen deelnemen aan activiteiten van de Jeugd- en/of Sportdienst
- de klantenadministratie
- het kinddossier te kunnen beheren en opvolgen
- de verzekering van het kind tijdens de jeugd- en/of sportactiviteiten
- de facturatie
- het bezorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, informatieve mails
- te communiceren over activiteiten van de Jeugd- en/of Sportdienst
- contact te kunnen opnemen bij vragen, wijzigen en nieuwigheden die rechtstreeks deel
uitmaken van de dienstverlening
- de ontwikkeling van beleid inzake vrije tijdsbesteding van schoolgaande kinderen
- statische gegevens te verkrijgen en te analyseren
- een archief bij te houden
- fotomateriaal kan benut worden voor de website, de vakantiebrochures en de
nieuwsbrief.
De gegevens worden verzameld op grondslag van de overeenkomst enerzijds (door in te
schrijven op de activiteiten verbinden de ouders zich tot de algemene deelnamevoorwaarden
die terug te vinden zijn in de kriebelkrant) en toestemming anderzijds (bijv. voor het maken en
publiceren van foto’s, het ontvangen van de nieuwsbrief, enz.).

6. Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt? (= ontvangers)
-

-

-

de persoonsgegevens worden niet verkocht noch uitgewisseld aan andere organisaties
met uitzondering van enkele gemeentelijke diensten (Sport- en Jeugddienst, Bib en
financiële dienst)
daarnaast worden de persoonsgegevens uitgewisseld met contractpartijen voor de
uitvoering van de diensten, activiteiten, producten, hulpmiddelen (bv i.k.v. prestatie en
facturatiebeheer, verzekering, inschrijfprogramma, drukwerk, nieuwsbrieven), ikv
subsidiedossier
en organisaties die door jou zelf worden aangeduid als ontvanger (Sociaal Huis, Huis van
het Kind, huisarts, school,…)

7. Hoelang worden de gegevens bewaard?
De Sport- en Jeugddienst bewaren persoonsgegevens voor zolang noodzakelijk is voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

8. Wat zijn jouw rechten als betrokkene?
Je kan de persoonsgegevens van het kind inkijken, verbeteren, ze laten verwijderen of de
verwerking ervan laten beperken.
Een verzoek tot inzage, wissen en verbeteren van je persoonsgegeven kan gericht worden
aan de dienst.
De meeste persoonsgegevens kan je inkijken op de ouderpagina van het inschrijfprogramma
i-school.

9. Vertrouwelijkheid, beheer en beveilig
De Sport- en Jeugddienst verbinden zich ertoe om naar best vermogen de nodige
maatregelen te nemen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen via
technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor de medewerkers.
Alle personen die via de de Sport- en Jeugddienst kennis kunnen nemen van jouw
persoonsgegevens zijn gehouden aan discretieplicht en zijn geïnformeerd over het belang
van de bescherming van de persoonsgegevens.

10. Klachten
Bij indruk of aanwijzing van misbruik of bij een klacht over de verwerking van je
persoonsgegevens neem dan direct contact met ons via sportdienst@anzegem.be of
jeugddienst@anzegem.be. We helpen je zo snel mogelijk verder
Heb je toch nog vragen of geraak je er niet uit? Dan kan je contact opnemen met de
functionaris gegevensbescherming via ivc@anzegem.be of 056 69 44 40.
11. Wijziging privacyverklaring
De Sport- en Jeugddienst kan de privacyverklaring en beleid inzake de persoonsgegevens
wijzigen. Deze wijzigen zullen we via een aankondiging doen op onze website
www.anzegem.be en via mail.

