
PRIVACY   BELEID   

FULL  FLAVOUR  VZW,  geves�gd  te  Overwinningstraat  96,  3010  Leuven  (Kessel-Lo)  hecht  een  uitermate               
belang  aan  de  privacy  van  haar  leerlingen.  Waar  wij  persoonsgegevens  verwerken,  doen  wij  dit               
conform  de  Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  en  andere  toepasselijke  wetgeving  in            
verband   met   de   bescherming   van   persoonsgegevens.     

Deze  privacyverklaring  beschrij�  de  maatregelen  die  wij  nemen  om  uw  privacy  te  beschermen  �jdens                
het  gebruik  van  deze  website  en  onze  diensten  en  de  rechten  die  u  hee�  als  gebruiker  en/of  klant.  U                     
wordt  dus  uitgenodigd  om  deze  privacyverklaring  te  lezen  en  kennis  te  nemen  van  de  inhoud.  Deze                  
privacyverklaring  kan  in  de  toekomst  worden  aangepast;  blijf  deze  dus  lezen  om  op  de  hoogte  te                  
blijven   van   deze   eventuele   aanpassingen.     

Contactgegevens     

FULL   FLAVOUR   vzw   

Overwinningstraat   96,   3010   Leuven   (Kessel-Lo)   

info@fullflavour.be   

www.fullflavour.be   

I. Verwerkingsverantwoordelijke   

De  verwerkingsverantwoordelijke  is  Full  Flavour  vzw,  met  maatschappelijke  zetel  te  August             
Vermeylenlaan  27,  3010  Leuven  (Kessel-Lo),  geves�gd  te  Overwinningstraat  96,  3010  Leuven             
(Kessel-Lo).     

II. Goedkeuring   

Door  gebruik  te  maken  van  onze  website  en/of  door  onze  diensten  af  te  nemen,  aanvaardt  u  dat                   
bepaalde  persoonsgegevens  worden  verzameld  en  verwerkt  in  overeenstemming  met  de  hierna             
vermelde   doeleinden.     

III. Verwerking   persoonsgegevens   

Wij   verwerken   de   volgende   persoonsgegevens   van   onze   leerlingen,   leerkrachten   en   ouders:     

- Voor-   en   achternaam   
- Adresgegevens   
- Lee�ijd   
- Telefoonnummer   
- E-mailadres   
- Andere  persoonsgegevens  die  u  ac�ef  verstrekt  aan  Full  Flavour  door  o.a.  het  gebruik  van  de                 

website,   corresponden�e,   telefoongesprekken,   of   �jdens   de   lessen;     
- (Gegevens   over   jouw   ac�viteiten   op   onze   website)   
- (Loca�egegevens)   

  

IV. Bijzondere   persoonsgegevens   

Wij  hebben  niet  de  inten�e  om  gegevens  te  verzamelen  over  websitebezoekers  die  jonger  zijn  dan  16                 
jaar  zonder  de  toestemming  van  hun  ouders  of  voogd.  Wij  kunnen  echter  niet  controleren  of  een                  
bezoeker  ouder  dan  16  jaar  is.  Wij  raden  ouders  dus  aan  om  betrokken  te  zijn  bij  de  online                    

mailto:info@fullflavour.be


ac�viteiten  van  hun  kinderen  om  te  voorkomen  dat  er  gegevens  over  kinderen  worden  verzameld                
zonder  ouderlijke  toestemming.  Als  u  ervan  overtuigd  bent  dat  wij  zonder  die  toestemming               
persoonsgegevens  hebben  verzameld  of  verwerkt  over  een  minderjarige,  neem  dan  contact  op  met               
ons   via   het   hierboven   vermelde   e-mailadres,   dan   verwijderen   wij   deze   informa�e.     

V. Doelen   

Full  Flavour  verwerkt  de  hierboven  vermelde  persoonsgegevens  voor  de  volgende  doeleinden  en  op               
grond   van   de   volgende   rechtsgrond:     

- Het   a�andelen   van   inschrijvingen;     
- Verzenden   van   onze   nieuwsbrief   en/of   reclamefolder;     
- U   te   bellen   of   e-mailen   indien   dit   nodig   is   om   onze   dienstverlening   te   kunnen   uitvoeren,;     
- U   te   informeren   over   wijzigingen   aan   onze   diensten;     
- Als   wij   hiertoe   we�elijk   verplicht   zijn,   bijvoorbeeld   voor   onze   belas�ngen   of   sociale   bijdragen.     
- Verbetering   website   

  
VI. Delen   van   persoonsgegevens   met   derden   

Wij  verwerken  uitsluitend  aan  derden  en  alleen  als  dit  nodig  is  voor  de  uitvoering  van  onze                  
overeenkomst   met   jou   of   om   te   voldoen   aan   een   we�elijke   verplich�ng.     

VII. Hoe   lang   worden   uw   gegevens   bewaard   en   verwerkt   

Wij  bewaren  uw  persoonsgegevens  niet  langer  dan  strikt  nodig  om  de  doelen  te  realiseren               
waarvoor   uw   persoonsgegevens   worden   verwerkt.   Wij   hanteren   de   volgende   bewaartermijnen:     

- Voor   inschrijving   en   onze   dienstverlening:   
o Voor-   en   achternaam   –   2   jaar   
o Lee�ijd   -   2   jaar   
o Adresgegevens   –   2   jaar   
o Telefoonnummer   –   2   jaar   
o E-mailadres   –   2   jaar   

- Voor   onze   mailinglist   
o Voor-   en   achternaam   –   2   jaar   
o E-mailadres   –   2   jaar   
o Loca�egegevens   –   2   jaar   

  
VIII. Cookies   of   vergelijkbare   technieken   

  
Wij  gebruiken  func�onele,  analy�sche  en  tracking  cookies.  Een  cookie  is  een  klein  tekstbestand  dat                
bij  het  eerste  bezoek  aan  deze  website  opgeslagen  in  de  browser  van  uw  computer,  tablet  of                  
smartphone.  Full  Flavour  gebruikt  cookies  met  een  puur  technische  func�onaliteit.  Deze  zorgen              
ervoor  dat  bijvoorbeeld  uw  voorkeursinstellingen  worden  behouden.  Deze  cookies  worden  ook             
gebruikt  om  de  website  goed  te  laten  draaien.  Daarnaast  plaatsen  we  cookies  die  uw  surfgedrag                 
bijhouden   zodat   we   op   maat   gemaakte   content   en   adverten�es   kunnen   aanbieden.     

  
Voor   meer   informa�e   verwijzen   wij   naar   ons   cookiebeleid.     

  
IX. Gegevens   inzien,   aanpassen   of   verwijderen   

  
U  hebt  het  recht  om  uw  persoonsgegevens  in  te  zien,  te  corrigeren  of  te  verwijderen.  Daarnaast  hee�                   
u  het  recht  om  uw  eventuele  toestemming  voor  gegevensverwerkingen  in  te  trekken  of  bezwaar  te                 



maken  tegen  de  verwerking  van  uw  persoonsgegevens  door  Full  Flavour.  Ook  hee�  u  het  recht  op                  
gegevensoverdraagbaarheid.  Dat  betekent  dat  u  bij  ons  een  verzoek  kan  indienen  om  de  gegevens                
die   wij   van   u   bijhouden   naar   u   of   een   andere   door   u   genoemde   organisa�e   te   sturen.     

  
Alle   verzoeken   kan   je   richten   door   een   e-mail   aan   het   hierboven   vermelde   e-mailadres.     

  
U   hebt   ook   het   recht   om   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   Gegevensbeschermingsautoriteit:     

  
Gegevensbeschermingsautoriteit   
Drukpersstraat   35,   1000   Brussel   
+32   (0)2   274   48   00   
+32   (0)2   274   48   35   
contact@apd-gba.be   

  
X. Veiligheid   en   vertrouwelijkheid   

  
Wij  nemen  de  bescherming  van  uw  gegevens  heel  serieus  en  nemen  passende  maatregelen  om                
misbruik,  verlies,  onbevoegde  toegang,  ongewenste  openbaarmaking  en/of  onrechtma�ge  wijziging           
te  verhinderen.  Mocht  u  toch  denken  dat  u  gegevens  niet  goed  beveiligd  zijn  of  dat  er  aanwijzingen                   
zijn   van   misbruik,   neem   dan   contact   op   met   ons   via   telefoon   of   via    info@fullflavour.be .     
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