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PRIVACYVERKLARING 

 

 

1. Algemene informatie 

 Het belang van deze privacyverklaring? 

 

YAR Vlaanderen hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens bij het 

gebruik van de website. Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in 

overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

die gegevens hierna de GDPR en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften. 

 

Met deze Privacyverklaring wil YAR Vlaanderen je, als betrokkene in de zin van de GDPR, en als 

gebruiker van de website www.yarvlaanderen.be informeren over de verwerkingen en je afdoend 

informeren, o.a. over je rechten als betrokkene. 

 

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke 

toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen. 

 

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze 

zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige 

basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd 

worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist. 

 

 Wie verwerkt de Persoonsgegevens? 

 

 Verwerkingsverantwoordelijke(n): 

 

In het kader van deze Privacyverklaring dient YAR Vlaanderen beschouwd te worden als 

verwerkingsverantwoordelijke. U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande 

contactgegevens: 

 

 YAR Vlaanderen vzw 

 Schippersstraat 11 bus A 

 3500 Hasselt 
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 Ondernemingsnummer: 0821.247.728 

 

 e-mail:   privacy@yarvlaanderen.be 

 website:  www.yarvlaanderen.be 

 

YAR Vlaanderen bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de 

verwerking van je persoonsgegevens. 

 

 Verwerker(s): 

 

YAR Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners 

die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform 

de instructies van YAR Vlaanderen en de GDPR. 

 

Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek. 

 

 Wat zijn je rechten als betrokkene? 

 

 Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens 

 

YAR Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens enkel: 

 

 Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze die niet onverenigbaar is met dit 

oorspronkelijk doel; 

 

 Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang 

het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, 

uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting; 

 

 Op een wijze die proportioneel is met het vooropgestelde doel; 

 

 Op een juiste wijze; 

 

 Tijdens de duurtijd die noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke  je op verzoek 

specifiek zal worden toegelicht; 

 

 Op een wijze die voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige 

verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging; 

 

Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing 

 

Elke betrokkene die op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van YAR Vlaanderen 

uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, 

wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens. 

 

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën 

persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) 

http://www.yarvlaanderen.be/
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termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de 

rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR. 

 

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal YAR Vlaanderen hieraan 

gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en indien je hier wettelijk recht 

op hebt. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: 

privacy@yarvlaanderen.be 

 

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of gewist worden. Je 

kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan YAR 

Vlaanderen. YAR Vlaanderen zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de 

aanvullende verklaring.  

 

Als gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens 

door YAR Vlaanderen te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende 

gevallen dewelke YAR Vlaanderen zal beoordelen: 

 

 Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn 

verzameld of verwerkt; 

 Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de 

verwerking; 

 Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende 

gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; 

 Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; 

 Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting; 

 

Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar 

 

Als gebruiker heb je het recht van YAR Vlaanderen een beperking van de verwerking te bekomen 

indien één van de volgende elementen van toepassing is: 

 

 Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens; 

 De verwerking van YAR Vlaanderen blijkt onrechtmatig en je wenst geen uitwissing van de 

persoonsgegevens; 

 YAR Vlaanderen heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, 

doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 

rechtsvordering; 

 YAR Vlaanderen dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de 

persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode. 

Je hebt bovendien ten allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband 

houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. YAR 

Vlaanderen staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij YAR Vlaanderen 

dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens kan aanvoeren die 

zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.  

Je hebt daarnaast het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde 

verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in 

aanzienlijke mate kan treffen. 
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Tot slot heb je het recht ten allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van 

persoonsgegevens voor direct marketing. 

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal YAR 

Vlaanderen hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De 

aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@yarvlaanderen.be. 

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

 

Je hebt het recht om de aan YAR Vlaanderen verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, 

gangbare en digitale leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van jouw 

toestemming. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere 

verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op 

jouw toestemming. 

 

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal YAR Vlaanderen hieraan 

gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via 

aangetekende zending of via een mail naar: privacy@Yarvlaanderen.be. 

 

 Recht op vergetelheid 

 

Telkens wanneer je YAR Vlaanderen terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of 

nog beperkt te verwerken zal YAR Vlaanderen elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in 

kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds 

informatie ontvangen over deze ontvangers. 

 

 Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen 

 

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat 

de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, 

onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw 

persoonsgegevens door YAR Vlaanderen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. 

 

Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal YAR Vlaanderen hieraan gevolg geven binnen 

één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of 

via een mail naar: privacy@Yarvlaanderen.be. 

 

Recht op informatie / transparantie 

 

Bij de uitoefening van je rechten zal YAR Vlaanderen steeds handelen in overeenstemming met de 

GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, 

begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen. YAR 

Vlaanderen heeft steeds het recht je te verzoeken om je behoorlijk te identificeren voorafgaand aan 

het gevolg verlenen aan enig verzoek. 

 

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, 

waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. YAR Vlaanderen zal je 
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binnen de maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom 

van deze verlenging. 

 

 Categorieën van betrokkenen? 

Via deze Privacyverklaring wil YAR Vlaanderen verschillende categorieën van betrokkenen meer 

specifiek informeren.  

Deze privacyverklaring bevat aldus volgende verschillende specifieke secties: 

 Informatie voor de gebruiker van de website; 

 Informatie voor onze jongeren; 

 Informatie voor onze vrijwillige medewerkers; 

 

* * * 

2. Specifieke informatie voor de gebruiker van de website 

 Welke persoonsgevens worden verwerkt indien ik gebruik maak van de website, inclusief haar 

functionaliteiten? 

 

YAR Vlaanderen verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke 

beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal YAR Vlaanderen in het 

bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens 

verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring. 

 

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik van de 

website kan je hier terugvinden: 

 

 Bij het invullen van het contactformulier beschikbaar op de pagina “contacteer mij”: 

identificatiegegevens en persoonsgegevens dewelke je verstrekt in je bericht; 

 

 Bij het verzenden van een inschrijving voor een infoavond, opleidingsweekend, 

trainingsweek of evenement: identificatiegegevens en persoonsgegevens dewelke je 

verstrekt in je bericht; 

 

 Bij het monitoren van je gebruik van de website: zie daartoe onze sectie “cookies”; 

 

 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt? 

 

YAR Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens om je als gebruiker van de website te voorzien van een 

veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. YAR Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens 

om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig 

gepast te reageren op je verzoeken. 

 

De verwerking van gegevens dewelke je verstrekt via het gebruik van de website gebeurt uitsluitend 

voor volgende welbepaalde doeleinden: 

 

 Ons toe te laten contact met jou op te nemen naar aanleiding van jouw specifiek 

verzoek via e-mail of via het contactformulier; 
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 Jou toe te laten zich kandidaat te stellen voor bepaalde vacatures, evenals YAR 

Vlaanderen toe te staan de kandidatuurstelling te beoordelen en je te contacteren; 

 

 Jou toe te laten zich in te schrijven voor een infoavond, opleidingsweekend, 

trainingsweek of evenement; 

 

 Het aanbieden en verbeteren van onze website; 

 

 De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en / of criminele gedragen; 

 

 Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van je gebruik van 

de website; 

 

 Het doen van statische analyses; 

 

Bij het gebruik van de applicatie en de geconnecteerde functionaliteiten van je toestel worden er 

bovendien gegevens ingezameld voor statische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om 

het gebruik van de website te optimaliseren. 

 

De gebruiker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan YAR Vlaanderen en kan op die manier een 

zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist 

of onvolledig zouden zijn, kan YAR Vlaanderen beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie 

bepaalde functionaliteiten te schorsen. 

 

 Cookies? 

 

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst 

teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te herinneren of om je bepaalde 

functionaliteiten aan te bieden. 

  

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je 

computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van de website onthouden. 

 

De website, www.yarvlaanderen.be maakt gebruik van de volgende cookies: 

Provider  Naam Doel  Welke informatie Type Levensduur 

Google 
Analytics 

_ga 

Deze cookie van 
Google Analytics 
registreert 
(anonieme) 
gegevens over hoe 
u deze site bezoekt, 
met het oog op het 
opstellen van 
statistische 
gegevens. Lees 
hoe Google cookies 
gebruikt 

Meer over Analytics-
cookies en 
privacyinformatie 

 
Hoe verzamelt 
Google Analytics 
data? 

First Party 
Persistent 

2 jaar 

http://www.yarvlaanderen.be/
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=nl
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=nl
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=nl
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview
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Google 
Analytics 

_gat zie hierboven zie hierboven 
First Party 
Persistent 

10 min. 

 

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") 

alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type 

browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. 

 

* * * 

 

3. Specifieke informatie voor Jongeren 

 

 Enkele termen? 
 

In het kader van deze sectie over jongeren wordt onder volgende termen het volgende verstaan: 

 Jongere zal betekenen de natuurlijke minderjarige persoon die betrokken is in een 
programma van YAR Vlaanderen, aangeboden door YAR Vlaanderen en op wie de 
persoonsgegevens betrekking hebben; 

 
 Toestemming van de jongere zal betekenen elke vrije, specifieke, geïnformeerde en 

ondubbelzinnige wilsuiting, waarmee de jongere en / of zijn wettelijke vertegenwoordiger 
door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling aanvaardt dat 
persoonsgegevens betreffende die jongere worden verwerkt. 

 
 

 Welke persoonsgegevens worden verwerkt indien ik deelneem aan een programma van YAR 

Vlaanderen? 

In het algemeen zal YAR Vlaanderen de volgende gegevens verwerken: 

 Identificatiegegevens; 

 Raciale of etnische gegevens; 

 Persoonlijke kenmerken; 

 Psychische gegevens; 

 Gegevens over het seksuele leven; 

 Beeldopnamen; 

 Filosofische of religieuze overtuigingen; 

 Financiële en administratieve gegevens; 

 Gegevens over de gezondheid; 

 Gegevens over opleiding en vorming; 

 Gegevens over beroep en betrekking; 

 Gegevens over de samenstelling van het gezin; 

 Gegevens over de leefgewoonten; 

 Gegevens over de consumptiegewoonten; 

 Gegevens over vrije tijd en interesses; 

 Gerechtelijke gegevens; 

 Gegevens over lidmaatschappen; 
 Rijksregisternummer; 
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 Andere gegevens noodzakelijk voor het verstrekken van de aangezochte zorg; 

• Hoe worden mijn persoonsgegevens verworven? 

Persoonsgegevens worden door vrijwillige- en professionele medewerkers ingezameld bij de jongere zelf, 

tenzij een andere inzamelingswijze zich opdringt in functie van de doeleinden van de verwerking of tenzij 

de jongere zelf niet in staat is om de gegevens te bezorgen. 

 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt? 

De verwerking van de persoonsgegevens van jongeren is onder meer mogelijk in het kader van:  

- Het Besluit van de Vlaamse Regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de 
subsidienormen voor de Voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand  

- Het Decreet betreffende de integrale jeugdhulp 

- Het decreet betreffende de rechtspositie va de minderjarige en de integrale jeugdhulp 

- De wet betreffende de rechten van de patiënt 

- Rechtsvorderingen; of 

- Een uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de jongere, voor zover de 
toestemming voor de verwerking van jongeregegevens overeenkomstig de GDPR vereist 
is. 

Binnen de grenzen van dit wettelijk kader hebben de verwerking van persoonsgegevens van jongeren 

door YAR Vlaanderen met name één of meer van de volgende doeleinden voor ogen: 

 Jongerenzorg: het stellen van een (medische) diagnose, opmaken van profielen, het 

verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige en sociale) zorg of 

behandelingen aan de jongeren of een verwant of het beheer van de 

gezondheidsdiensten, in het belang van de jongere; 

 

 Jongerenadministratie: het opvolgen van verblijf en behandeling van jongeren met het oog 

op facturatie en aanbieden van het programma van YAR Vlaanderen;  

 

 Jongerenregistratie: het registreren van gegevens, waaronder medische, gerechtelijke en 

verblijfsgegevens van jongere voor interne of door de overheid opgelegde doeleinden, 

evenals voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden, en de registratie van jongeren in Binc en 

Insisto; 

 

 Geneesmiddelenbeheer: verwerkingen met betrekking tot het voorschrijven en het 

afleveren van geneesmiddelen; 

 

 Klachtenbehandeling: het registeren van persoonsgegevens van jongeren en/of hun 

vertrouwenspersonen teneinde te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte klachten; het 

registeren van klachten; 

 

 Zorgkwaliteit: verzameling en verwerking van alle gegevens met betrekking tot medische 

en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de jongere 

en met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren, inclusief interdisciplinair overleg; 

 

 Wetenschappelijke registratie: de registratie van (medische) persoonsgegevens die een 

epidemiologisch, wetenschappelijk en/of beheersmatig karakter hebben met het oog op 
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doelstellingen over research, onderwijs of objectieven, opgelegd door de federale of 

regionale overheden; 

 

 Contact houden: Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen teneinde een blijvend 

contact met de jongere te onderhouden; 

 
In geen geval zullen andere persoonsgegevens in deze verwerkingen worden opgenomen dan deze die 
noodzakelijk zijn voor de doeleinden weergegeven in § 1, noch zullen deze persoonsgegevens verder 
worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. 
 

 Aan wie worden persoonsgegevens doorgegeven? 

Binnen de grenzen van de GDPR en voor zover dit noodzakelijk is voor de in deze Privacyverklaring vermelde 

doeleinden zijn de volgende categorieën van ontvangers gerechtigd om vanwege YAR Vlaanderen 

persoonsgegevens van jongeren te verkrijgen: 

 Verzekeringsinstellingen voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met 

toestemming van de jongere; 

 

 De betrokken jongere of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van de Wet 

betreffende de rechten van de Patiënt; 

 

 Overheidsinstanties die daartoe gemachtigd zijn; 

 

 externe behandelende zorgverstrekkers van de jongere in het kader van het programma 

van YAR Vlaanderen aangeboden door YAR Vlaanderen; 

 

 andere instanties, voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van 

de jongere; 

 

 De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van YAR Vlaanderen of van de 

beroepsbeoefenaar aangesteld door YAR Vlaanderen, zonder toestemming van de 

jongere, voor zover deze mededeling noodzakelijk is voor de verdediging van een recht in 

rechte of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

 

 Externe verwerkers, waarop YAR Vlaanderen een beroep doet voor de verwerking van 

persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor de opmaak van correcte profielen van jongeren. 

Indien een doorgifte zoals bedoeld in dit artikel betekent dat de persoonsgegevens van de jongere worden 

overgemaakt aan een land buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie, dan zal de 

jongere bijkomende informatie ontvangen over de gevolgen van deze doorgifte voor de veiligheid van zijn 

persoonsgegevens. 

 Worden mijn gegevens veilig verwerkt? 

Alle nodige maatregelen worden getroffen ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van de 

opgenomen gegevens.  

Tevens worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de 

jongerenbestanden tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming, 

wijziging of verstrekking daarvan, zoals onder meer pseudonimisering en procedures voor het testen, 

beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de beveiligingsmaatregelen.  
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Geïnformatiseerde programma’s beschikken over een toegangscontrole en kunnen ook een lijst bijhouden 

van toegangsloggings. 

 Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

 

Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften geldt, te rekenen vanaf de laatste dag van het 

programma van de jongere, voor de persoonsgegevens die identificatie toelaten, een bewaartermijn van 

minstens: 

 5 jaar na meerderjarigheid van de jongere; 

Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden 

verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar. 

Vernietiging kan evenwel achterwege blijven wanneer: 

 de bewaring is vereist op grond van een wettelijk voorschrift of; 
 

 de bewaring redelijkerwijze belangrijk wordt geacht vanuit medisch oogpunt of vanuit de 
levensverwachting van de jongere, of vanuit de verdediging van zijn rechtmatige belangen 
of die van zijn rechtverkrijgenden of; 
 

 over de bewaring overeenstemming bestaat tussen de jongere en de behandelend arts. 

De gegevens uit de jongerenbestanden worden verwijderd: 

 bij het verstrijken van de bewaartermijn, zoals bepaald in dit privacyreglement; 

 

 in de gevallen bepaald door of krachtens de wet; 

 

 bij het gerechtvaardigd verzoek daartoe van iedere belanghebbende; of 

 

 ingevolge een gerechtelijke beslissing. 

 

 Oriëntatiemoment? 

Uiterlijk op het moment van de verzameling van persoonsgegevens die op de jongere betrekking hebben, 

wordt de jongere overeenkomstig de bepalingen van de GDPR nogmaals geïnformeerd over de inhoud van 

deze Privacyverklaring en de werkwijze van YAR Vlaanderen. 

De jongere blijft uiteraard steeds beschikken over zijn rechten als betrokkene, zoals hoger uiteengezet 

in het algemeen deel 

 

 Toezicht? 

Binnen YAR Vlaanderen werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die tevens de functie 

van informatieveiligheidsconsulent uitoefent. 

Deze persoon is belast met het toezicht op alle aspecten in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens, waaronder de beveiliging van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten van 

jongeren met betrekking tot hun persoonsgegevens. Deze persoon staat YAR Vlaanderen bij met advies 

inzake al deze aspecten. Deze persoon kan bovendien door iedere jongere worden gecontacteerd in 

verband met alle aangelegenheden betreffende de verwerking van persoonsgegevens binnen YAR 

Vlaanderen via volgende e-mailadres: privacy@yarvlaanderen.be. 

mailto:privacy@yarvlaanderen.be
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* * * 

 

4. Specifieke informatie voor onze vrijwillige medewerkers 

 

 Welke persoonsgegevens worden verwerkt indien ik vrijwillige medewerker wil worden bij YAR 

Vlaanderen 

In het algemeen zal YAR Vlaanderen de volgende gegevens verwerken: 

 Identificatiegegevens; 

 Fysieke gegevens; 

 Persoonlijke kenmerken; 

 Psychische gegevens; 

 Beeldopnamen; 

 Financiële en administratieve gegevens; 

 Gegevens over de gezondheid; 

 Gegevens over opleiding en vorming; 

 Gegevens over beroep en betrekking; 

 Gegevens over de samenstelling van het gezin; 

 Gegevens over de leefgewoonten; 

 Gegevens over de consumptiegewoonten; 

 Gegevens over iemands vrije tijd en interesses; 

 Gegevens over lidmaatschappen; 

 Rijksregisternummer 

 Andere gegevens noodzakelijk voor het verstrekken van adequate zorg aan jongeren; 

 

 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt? 

 

De verwerking van de persoonsgegevens van vrijwilllige medewerker is onder meer mogelijk in het kader 

van:  

 

 Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van 

vrijwillige medewerkers (verzekeringsplicht, opmaak nominatieve lijst forfaitaire 

kostenvergoedingen, respecteren van de wettelijke grenzen voor toekenning 

kostenvergoeding, …); 

 

 Het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met 

vrijwillige medewerkers in dat kader; 

 

 Het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwillige medewerkers;  

 

 Deelname aan de programma’s van YAR Vlaanderen;  

 

 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

 

 Het bekomen van subsidiëring door de overheid; 
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 Beheer van het vrijwilligersbestand van YAR Vlaanderen en het bestrijden van inbreuken 

op onze vertrouwelijke en zorgzame manier van werken; 

 

 Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften geldt, te rekenen vanaf de beëindiging van de 

relatie tussen YAR Vlaanderen en de vrijwillige medewerker, voor de persoonsgegevens die identificatie 

toelaten, een bewaartermijn van minstens: 

 5 jaar voor alle gegevens andere dan gegevens over de gezondheid; 
 10 jaar voor gegevens over de gezondheid; 

Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden 

verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar. 

Vernietiging kan evenwel achterwege blijven wanneer: 

 de bewaring is vereist op grond van een wettelijk voorschrift of onze zorg naar de jongere 
toe; 
 

 Worden mijn gegevens veilig verwerkt? 

Alle nodige voorzieningen worden getroffen ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van de 

opgenomen gegevens.  

Tevens worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de 

vrijwilligersbestanden tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming, 

wijziging of vertrekking daarvan, zoals onder meer pseudonimisering en procedures voor het testen, 

beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de beveiligingsmaatregelen.  

Geïnformatiseerde programma’s beschikken over een toegangscontrole en kunnen ook een lijst bijhouden 

van toegangslogings. 

 Informatiemoment? 

Uiterlijk op het moment van de verzameling van persoonsgegevens die op de vrijwillige medewerker 

betrekking hebben, wordt de vrijwillige medewerker overeenkomstig de bepalingen van de GDPR 

nogmaals geïnformeerd over de inhoud van deze Privacyverklaring en de werkwijze van YAR Vlaanderen. 

De vrijwillige medewerker blijft uiteraard steeds beschikken over zijn rechten als betrokkene, zoals hoger 

uiteengezet in het algemeen deel 

 

 Toezicht? 

Binnen YAR Vlaanderen werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die tevens de 

functie van informatieveiligheidsconsulent uitoefent. 

Deze persoon is belast met het toezicht op alle aspecten in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens, waaronder de beveiliging van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten van 

vrijwillige medewerker met betrekking tot hun persoonsgegevens. Deze persoon staat YAR Vlaanderen bij 

met advies inzake al deze aspecten. Deze persoon kan bovendien door iedere vrijwillige medewerker 

worden gecontacteerd in verband met alle aangelegenheden betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens binnen YAR Vlaanderen via volgende e-mailadres: privacy@yarvlaanderen.be. 

 

/ / / 
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