Belgium

OUDERLIJKE TOELATING

minderjarige atleet of atleet met wettelijk beschermingsstatuut

Club:

Nr. :

Naam + Voornaam atleet :
Geboortedatum:
In te vullen door een ouder, de voogd of de bewindvoerder:
De ondergetekende - vader, moeder, voogd, bewindvoerder (schrappen wat niet past),
naam & voornaam : ……………………………………………………………………………………..
straat & nr. : ………………………………………………………………………………………………
postcode & woonplaats : ……………….………………………………………………………………..
geeft vanaf heden aan de bovenvermelde atleet de toelating om deel te nemen aan de verschillende
activiteiten georganiseerd door Special Olympics Belgium. Dit attest is geldig voor alle binnenlandse
activiteiten en voor onbepaalde duur en dit tot schriftelijke herroeping.
Bij overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid dient Special Olympics hiervan schriftelijk op de
hoogte gebracht te worden.
Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor om van de bovenvermelde atleet foto’s en/of
interviews te maken en te publiceren en deze te gebruiken voor publiciteit voor of op (sociale)
media-kanalen van Special Olympics Belgium, in overeenstemming met het Privacybeleid van
Special Olympics Belgium.
In geval van ziekte en/of ongeval, geeft ondergetekende de toelating om alle nodi ge maatregelen te
nemen op medisch of chirurgisch vlak.
Bij deelname aan het “Healthy Athletes Program” zullen de gegevens van de atleet verzameld en verwerkt
worden door Special Olympics en de door Special Olympics goedgekeurde organisaties. Deze gegevens
zullen enkel gebruikt worden in het kader van de verbetering van de levenssfeer van de atleet overeenkomstig
de uitgevoerde metingen en zullen deel uitmaken van een grootschalig onderzoek inzake de verschillende
gezondheidsaspecten van de atleten van Special Olympics. Alle gegevens die verzameld worden, maken
onder geen enkele vorm deel uit van commerciële acties en worden volledig verwerkt in overeenstemming
met het Privacybeleid van Special Olympics Belgium.
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan u terugvinden in het Privacybeleid van
Special Olympics Belgium. U kan steeds de persoonsgegevens opvragen, wijzigen of laten verwijderen .
Datum : ……………………………………… Plaats : ……………………………………………………………..
Handtekening :

Belgium

OUDERLIJKE TOELATING

meerderjarige atleet (zonder wettelijk beschermingsstatuut)

Club:

Nr. :

Naam + Voornaam atleet :
Geboortedatum:

In te vullen door de meerderjarige atleet (zonder wettelijk beschermingsstatuut):
De ondergetekende, meerderjarige atleet,
naam & voornaam : ………………………………………………………………………………………………………
straat & nr. : ………………………………………………………………………………………………………………..
postcode & gemeente : …………………………………………………………………………………………………..
verklaart vanaf heden te willen deelnemen aan de verschillende activiteiten georganiseerd door Special
Olympics Belgium.
Dit attest is geldig voor alle binnenlandse activiteiten en voor onbepaalde duur en dit tot schriftelijke herroeping.
Bij overgang van meerderjarigheid naar een persoon met wettelijk beschermingsstatuut dient Special Olympics
hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht te worden.
Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor om van de bovenvermelde atleet foto’s en/of interviews te
maken en te publiceren en deze te gebruiken voor publiciteit voor of op (sociale) media-kanalen van Special
Olympics Belgium, in overeenstemming met het Privacybeleid van Special Olympics Belgium.
In geval van ziekte en/of ongeval, geeft ondergetekende de toelating om alle nodige maatregelen te nemen op
medisch of chirurgisch vlak.
Bij deelname aan het “Healthy Athletes Program” zullen de gegevens van de atleet verzameld en verwerkt worden
door Special Olympics en de door Special Olympics goedgekeurde organisaties. Deze gegevens zullen enkel
gebruikt worden in het kader van de verbetering van de levenssfeer van de atleet overeenkomstig de uitgevoerde
metingen en zullen deel uitmaken van een grootschalig onderzoek inzake de verschillende gezondheidsaspecten
van de atleten van Special Olympics. Alle gegevens die verzameld worden, maken onder geen enkele vorm deel
uit van commerciële acties en worden volledig verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Special
Olympics Belgium.
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan u terugvinden in het Privacybeleid van Special
Olympics Belgium. U kan steeds de persoonsgegevens opvragen, wijzigen of laten verwijderen.
Datum : ………………………………………………… Plaats : ………………………………………………………..
Handtekening :

HEALTHY ATHLETES PROGRAM (HAP): TOESTEMMING
Club:

Nr. :

Naam + Voornaam atleet:
Geboortedatum:
In te vullen door de meerderjarige atleet zonder wettelijk In te vullen door een ouder, de voogd, de bewindvoerder voor
beschermingsstatuut:
• een minderjarige atleet
• een atleet met met wettelijk beschermingsstatuut
De ondergetekende, meerderjarige atleet,

De ondergetekende: Vader / Moeder / Voogd/ Bewindvoerder
(schrappen wat niet past)

naam & voornaam :
……………………………………………………………………
straat & nr. :
……………………………………………………………………
postcode & gemeente :
……………………………………………………………………

naam & voornaam :
……………………………………………………………………………
straat & nr. :
……………………………………………………………………………
postcode & woonplaats :
……………………………………………………………………………

verklaart te willen deelnemen aan het Healthy Athletes Program
georganiseerd door Special Olympics Belgium.

geeft aan de bovenvermelde atleet de toelating om deel te nemen
aan het Healthy Athletes Program georganiseerd door Special
Olympics Belgium.
Bij deelname aan het “Healthy Athletes Program” zullen de
gegevens van de atleet verzameld en verwerkt worden door Special
Olympics en de door Special Olympics goedgekeurde organisaties.
Deze gegevens kunnen enkel gebruikt worden in het kader van de
verbetering van de levenssfeer van de atleet overeenkomstig de
uitgevoerde metingen en kunnen deel uitmaken van een
grootschalig
onderzoek
inzake
de
verschillende
gezondheidsaspecten van de atleten van Special Olympics. Alle
gegevens die verzameld worden, maken onder geen enkele vorm
deel uit van commerciële acties.

Bij deelname aan het “Healthy Athletes Program” zullen de
gegevens van de atleet verzameld en verwerkt worden door
Special Olympics en de door Special Olympics goedgekeurde
organisaties. Deze gegevens kunnen enkel gebruikt worden in het
kader van de verbetering van de levenssfeer van de atleet
overeenkomstig de uitgevoerde metingen en kunnen deel uitmaken
van een grootschalig onderzoek inzake de verschillende
gezondheidsaspecten van de atleten van Special Olympics. Alle
gegevens die verzameld worden, maken onder geen enkele vorm
deel uit van commerciële acties.
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(Verordening (EU) 2016/679) en de Wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen de
gegevens opgevraagd en - indien nodig - gewijzigd of geschrapt
worden. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de
volgende pagina.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(Verordening (EU) 2016/679) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens kunnen de gegevens
opgevraagd en -indien nodig - gewijzigd of geschrapt worden. Meer
informatie kan u terugvinden op de volgende pagina.

Datum : ………………… Plaats :….………………………………..

Datum:………………… Plaats : ………………..…………………..

Handtekening:

Handtekening :

Healthy Athletes Program (HAP)

(datum laatste update : 7 december 2018)

Special Olympics Belgium hecht bijzonder veel belang aan de privacy van haar atleten, medewerkers, vrijwilligers, etc.
en behandelen de persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de
geldende wetgeving.
Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het
doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u als ouder/voogd of atleet heeft met betrekking tot de
verwerking van dergelijke gegevens.
Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke
wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de
richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en
rechtbank op dit gebied.
Het is belangrijk dit Privacybeleid aandachtig te lezen en op regelmatige basis te raadplegen middels referentie naar
de datum van laatste wijziging zoals bovenaan weergegeven in huidig document.
Indien u zich verzet tegen een wijziging aan dit Privacybeleid, vragen wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te
stellen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de voorwaarden opgenomen in punt 8 hieronder.
Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons en onze Functionaris voor Gegevensbescherming
op te nemen via gdpr.privacy@specialolympics.be.
1.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de v.z.w. SPECIAL OLYMPICS
BELGIUM, met maatschappelijke zetel gelegen te 1150 Brussel, Van der Meerschenlaan 166B en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0420.065.131.
Voor al uw vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons en onze Functionaris voor
Gegevensbescherming contacteren via gdpr.privacy@specialolympics.be.
2.

WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

Wij verzamelen in het kader van ons Healthy Athletes Program verschillende persoonsgegevens, waaronder
medische gegevens. Het gaat meer bepaald o.a. om de volgende gegevens: identificatiegegevens, medische
gegevens (de tandhygiëne, de werking van het gehoor, het evenwicht, het zicht etc.).
3.

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens die in het kader van HAP worden verwerkt, worden verzameld met het oog op onderzoek en
advisering van atleten over zowel lichamelijke als fysieke gesteldheid (ogen, gehoor, voeten, BMI, tanden, etc.). HAP
is een vrijblijvend gezondheidsprogramma dat gratis wordt aangeboden. De testen worden uitgevoerd door
professionelen in hun vakgebied (audiologen, opticiens, etc;) en studenten van verschillende universiteiten en
hogescholen. De metingen worden nauw opgevolgd door de verantwoordelijken van de verschillende disciplines.

4.

WELKE ZIJN DE RECHTSGRONDEN OP BASIS WAARVAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
VERWERKEN?

Wij verzamelen en verwerken deze gegevens enkel indien u als atleet (of ouder/voogd van de atleet) hiervoor de
toestemming heeft gegeven in bovenvermeld document.
U heeft het recht om deze op elk ogenblik in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de voor de
intrekking verrichte verwerking van persoonsgegevens.
5.

OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die in het kader van HAP verwerkt worden, rechtstreeks van u als atleet (of
ouder/voogd). Indien wij persoonsgegevens zouden verzamelen middels de tussenkomst van derden, zullen wij de
betrokkene (of diens ouders/voogd) hiervan informeren.
6.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van uw privacy. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen
alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken,
vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.
Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn gehouden tot absolute confidentialiteit. Ook aan
derden die toegang zouden hebben tot deze persoonsgegevens in het kader van screening en adviesverlening, wordt
een vergelijkbare confidentialiteit opgelegd voor zover deze niet reeds zouden gehouden zijn tot een professionele
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
7.

HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit
doel is bereikt, verwijderen we ze.
8.

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

U kan op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te
verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen.
U kan uw rechten uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of
paspoort, naar de gegevensverantwoordelijke door te sturen:
•
•

per e-mail: gdpr.privacy@specialolympics.be
per post: Special Olympics Belgium v.z.w., Van de Meerschenlaan 166B, 1150 Brussel

Wij zullen het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen
een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze periode met twee maanden verlengd worden, in
functie van de complexiteit en het aantal verzoeken.
9.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor
de uitvoering van uw bestelling en/of het bereiken van het doel van de verwerking (zie punt 3). Elk van hen is
onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

De toegang tot uw gegevens, behoudens deze voorbehouden voor de gegevensverantwoordelijke en haar
medewerkers en verwerkers zoals hierboven aangegeven, kan, in sommige gevallen, worden verleend aan bepaalde
externe bestemmelingen, zoals technische dienstverleners, dienstverleners van berichten, dienstverleners voor de
opslag van gegevens, informaticabedrijven, juridische dienstverleners.
De volledige lijst kan op elk moment worden opgevraagd bij de gegevensverantwoordelijke.
10. WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN NAAR HET BUITENLAND?
De gegevens die wij in het kader van HAP verwerken, worden verwerkt met het oog op adviesverlening en screening.
Onze overkoepelende organisatie, Special Olympics International, heeft inzage in deze persoonsgegevens omwille
van statistische en onderzoeksdoeleinden.
11. WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?
Als we dit beleid zouden wijzigen, zal u op de hoogte worden gebracht via onze website. Vergeet niet om het
Privacybeleid op regelmatige basis te consulteren, en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze website. De
datum van inwerkingtreding van het Privacybeleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van huidig document.
12. WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?
Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en
openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kan eveneens contact opnemen met de
Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

