
Privacy verklaring ouders & jongeren  

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over: 

• welke gegevens het Talentatelier voor Jongeren (hierna afgekort als TAJO) verzamelt; 
• waar TAJO de gegevens verzamelt en bewaart; 
• waarom TAJO gegevens verzamelt en bewaart; 
• hoe TAJO omgaat met persoonsgegevens en deze beveiligt; 
• wie toegang heeft tot deze gegevens en deze verwerkt; 
• hoe u uw rechten met betrekking tot deze gegevens kan uitoefenen 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• jullie persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring; 

• verwerking van jullie persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van jullie rechten omtrent jullie persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 
en deze respecteren. 

Als TAJO vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van jullie persoonsgegevens 
of de uitoefening van jullie rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens: 

 
TAJO vzw 
Zuiderpoort, Gaston Crommenlaan 4 (Noord) bus 1, gelijkvloers ATRIUM, rechts achteraan, 
9050 Gent (Ledeberg) 
info@tajo.be 
Telefoon: +32(0)9 243 92 72 
Contactpersoon: Claudia van Egmond 
 

Welke persoonsgegevens verwerkt TAJO?  

TAJO verzamelt uw persoonsgegevens voor doeleinden die verder in deze verklaring worden 
toegelicht.  

TAJO verwerkt volgende gegevenscategorieën: persoonlijke identificatiegegevens (naam, geslacht, 
geboortedatum en school jongere; naam ouder(s)) en contactgegevens (gsm + e-mailadres ouder; 
adres), gegevens m.b.t. beeldmateriaal en m.b.t. wel of geen deelname aan onderzoek van UGent 
naar de impact van TAJO op de motivatie voor school van de jongere.  

Daarnaast verwerkt TAJO ook volgende bijzondere persoonsgegevenscategorieën (“gevoelige 
gegevens”): gegevens betreffende de remediëring van cruciale medische zaken, raciale herkomst of 
etnische afkomst. 

De persoonsgegevens die TAJO verwerkt zoals beschreven in deze privacyverklaring werden 
verworven via volgende bronnen: de ouders (en jongeren).  



Wanneer u persoonsgegevens van iemand anders dan uzelf aan TAJO meedeelt, bent u 
verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de persoon in kwestie op de hoogte is van de informatie in 
deze privacyverklaring en dat hij/zij u zijn/haar toestemming heeft gegeven om deze informatie mee 
te delen aan TAJO.  

Behalve in de gevallen waarin de wet de mededeling van informatie voorschrijft, is uw beslissing om 
persoonsgegevens mee te delen aan TAJO vrijwillig. U zal daarom geen nadelige gevolgen ondervinden 
indien u besluit uw persoonsgegevens niet mee te delen. Gelieve toch op te merken dat TAJO mogelijk 
sommige of alle doelen in deze privacyverklaring niet zal kunnen bereiken wanneer u besluit uw 
gegevens niet mee te delen en u kan mogelijk geen gebruik maken van voorzieningen die het gebruik 
van persoonsgegevens vereisen (zoals bvb inschrijven). 

Waar verzamelt en bewaart TAJO uw persoonsgegevens? 

TAJO bewaart gegevens van ouders en jongeren in een one drive microsoft 365 omgeving die enkel 
toegang geeft aan de TAJO-werknemers via een eigen account. 

De verwerking gegevens zijn toegankelijk voor TAJO-werknemers en stagiairs via een one drive 
microsoft 365 via een eigen account. 

Waarom verwerkt TAJO uw persoonsgegevens?  

TAJO mag uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en verwerken indien dit strekt 
tot de behartiging van uw persoonlijke relatie met TAJO. 

In het bijzonder verwerkt TAJO uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

• het nakomen van onze wettelijke verplichtingen (verzekeringsplicht) 
• het plannen van activiteiten en het contacteren van en communiceren in dat kader 

(gerechtvaardigd belang) 
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TAJO vzw (uitvoering overeenkomst) 
• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen  
• het omkaderen en begeleiden van jongeren (aanvullen van informatie op basis van interacties) 

alsook het relatiebeheer naar jongeren toe (verjaardag) 
• statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens 

evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd 

TAJO zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet in overeenstemming zijn met 
de doeleinden in deze privacyverklaring, tenzij de wet dit toestaat of vereist, u dit toestaat of wanneer 
dit noodzakelijk is voor uw vitale belangen (bijvoorbeeld in geval van een medische noodzaak). 

Welke wettelijke basis ligt ten grondslag aan de verwerking van persoonsgegevens door TAJO?  

TAJO verwerkt uw persoonsgegevens zoals toegestaan door toepasselijke privacywetgeving.   

De gegevensverwerking is rechtmatig wanneer TAJO deze verwerkt met het oog op naleving van 
wettelijke verplichtingen. Buiten deze situaties berust de gegevensverwerking steeds op uw 
toestemming, die u ten allen tijde kan intrekken. Deze intrekking geldt enkel voor de toekomst en 
brengt geen vroegere verwerkingsprocessen in het gedrang.   

Wanneer (i) de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming en (ii) de betrokkene een 
jongere is, is deze verwerking enkel rechtsgeldig wanneer de jongere minimum 16 jaar is. Voor 



jongeren jonger dan 16 jaar is de gegevensverwerking enkel rechtsgeldig wanneer de toestemming 
wordt verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de jongere draagt.  

Wanneer TAJO gevoelige persoonsgegevens verwerkt, berust dit op volgende wettelijke basis: 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betrokkene.  

Hoe lang bewaart TAJO uw persoonsgegevens?  

TAJO bewaart de persoonsgegevens van jongeren en ouders gedurende de volgende periode: de 
periode die noodzakelijk is om contact met de jongeren te houden en de werking van TAJO te kunnen 
onderzoeken, activiteiten te verbeteren en doelstellingen te bereiken (en in ieder geval niet langer 
dan 10 jaar na uw laatste contact met TAJO).  

Gelieve uw persoonsgegevens te allen tijde actueel te houden en TAJO op de hoogte te brengen van 
elke materiële verandering.  

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke data?  

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:  

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem); 
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 
• het verzekeren van de TAJO jongeren;  

Met elk van deze partijen (verwerkers) sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin de nodige 
afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te 
waarborgen. 

Werknemers die de persoonsgegevens nodig hebben voor bovenstaande doeleinden hebben toegang 
tot uw gegevens.   

Wanneer dit nodig is, worden gegevens gedeeld met een andere derde, bijvoorbeeld de school. 
Vooraleer deze gegevens door te geven, onderneemt TAJO de nodige stappen om uw gegevens te 
beschermen. Wij verwachten en eisen van de derde aan wie wij de gegevens meedelen dat zij de 
vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens waarborgen. Zij mogen deze enkel gebruiken in 
overeenstemming met toepasselijke privacywetgeving. Uw persoonsgegevens mogen enkel worden 
doorgegeven aan volgende derden: scholen en onderzoeksinstellingen. Zij bevinden zich in volgende 
landen: België.  

De doorgifte van uw persoonsgegevens is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, 
uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.  

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?  

U heeft het recht (in de omstandigheden en onder voorwaarden, en onverminderd wettelijke 
uitzonderingen) om:  

• Toegang te verzoeken tot uw persoonsgegevens die TAJO bezit of tot informatie over de 
gegevensverwerking zelf (recht op informatie) 



• Een kopie of gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verzoeken (recht op 
inzage en kopie en overdraagbaarheid) 

• Rechtzetting van uw persoonsgegevens te verzoeken wanneer deze inaccuraat of onvolledig 
zijn (recht op aanpassing) 

• Verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet 
langer nodig zijn om de doelstelling te bereiken (recht op vergetelheid) 

• Te verzoeken dat TAJO uw persoonsgegevens niet langer verwerkt (recht op intrekken 
toestemming) 

• Te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gelimiteerd tot verwerking 
in bepaalde omstandigheden, inclusief de situatie waarin u toestemt (recht op beperking van 
verwerking 

Gelieve op te merken dat sommige persoonsgegevens zijn uitgezonderd van bovenstaande rechten 
op basis van toepasselijke databeschermings- of andere wetten.  

In de mate dat de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze 
toestemming te allen tijde in te trekken door info@tajo.be te contacteren. Dit heeft geen invloed op 
TAJO’s recht om persoonsgegevens te verwerken die voorafgaand aan deze intrekking werken 
verkregen en op het recht om sommige van deze gegevens te blijven verwerken op basis van andere 
rechtsgronden dan uw toestemming.   

Indien u, ondanks TAJO’s maatregelen en inspanningen om uw gegevens te beschermen, toch van 
mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, heeft u te allen tijde het recht om een klacht in 
te dienen bij een toezichthoudende overheid. Deze overheid bevindt zich ofwel in het land waar u 
werkt, ofwel in het land waar uw rechten zouden zijn geschonden.  

Wijziging privacy statement  

TAJO vzw kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op 
onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25.09.2019.   

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.  

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen. 

 


