
PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van YouthStart Belgium VZW. YouthStart Belgium VZW (hierna “wij”) is
verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij
jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

1. WAARVOOR VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens:

● wanneer je je inschrijft voor een van onze diensten om deze diensten aan jou te verlenen;

● wanneer je contact met ons opneemt in het kader van onze diensten of een vraag aan ons stelt;

● voor reclamedoeleinden (direct marketing, nieuwsbrieven); en

● om statistieken over onze dienstverlening te maken en samenwerkingen aan te gaan met partners.

Om onze communicatie te ondersteunen, nemen we regelmatig foto’s en video’s van deelnemende jongeren
zoals jij. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden op onze website, op onze social media, in onze brochures,
in persartikels over ons, etc. Het beeldmateriaal kan zijn opgenomen door iedereen en op verschillende
gelegenheden binnen de werking van YouthStart.

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens enkel op basis van jouw toestemming en onze
gerechtvaardigd belangen om een goede dienstverlening te verzekeren.

Je hebt dus ook steeds het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te
weigeren of ons achteraf te contacteren om jouw toestemming weer in te trekken.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER JOU?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

● naam;

● geboortedatum;

● geslacht;

● afbeelding;

● postcode;

● gsm-nummer;

● e-mailadres; en

● of je momenteel een uitkering ontvangt en welke uitkering dat is.

3. DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN?

Jouw persoonsgegevens worden in principe enkel verwerkt door onze medewerkers.



Het is ook mogelijk dat wij voor bepaalde zaken beroep doen op derden, zoals IT-leveranciers of cloud
providers, bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij geven jouw persoonsgegevens in principe niet
door aan landen buiten de Europese Unie, tenzij de eerder vermelde IT of clouddiensten daar gevestigd zijn.
In elk geval nemen wij alle mogelijke contractuele en beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw
persoonsgegevens beschermd worden in naleving van de toepasselijke wetgeving. Om te weten welke
maatregelen we daarvoor nemen, kan je altijd contact met ons opnemen.

Ten slotte kunnen wij jouw persoonsgegevens op geanonimiseerde wijze doorgeven aan onze partners voor
statistische doeleinden en het aangaan van samenwerkingen. Het is dus voor deze partners niet mogelijk om
jou als individu te identificeren.

In andere gevallen zullen wij jouw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de wet ons hiertoe
verplicht.

4. HOELANG HOUDEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in principe zolang wij diensten aan jou verlenen. Daarna bewaren wij
jouw persoonsgegevens slechts in de mate en zolang wij daartoe wettelijk verplicht worden.

5. WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Je kan ons altijd contacteren met het verzoek om:

● inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen;

● foute persoonsgegevens te verbeteren;

● foute of oude persoonsgegevens te verwijderen;

● het aantal persoonsgegevens dat wij van jou verzamelen te beperken;

● je toestemming in te trekken voor bepaalde doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens
gebruiken, zoals reclame;

● bezwaar te maken tegen het feit dat wij jouw persoonsgegevens op geanonimiseerde wijze
doorgeven aan onze partners; en

● je persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere organisatie.

YouthStart respecteert jouw rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je echter van
mening bent dat wij de toepasselijke privacyregels niet naleven, hebt je het recht om een klacht in te dienen
bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

6. HOE KAN JE ONS CONTACTEREN?

YouthStart Belgium VZW

Luchthavenlaan 10

1800 Vilvoorde

T: +32 (0)2 313 33 00

E: info@youthstart.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


We hebben het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Meest recente versie: 1 maart 2022.


