PRIVACYBELEID 
FULLFLAVOURVZW,gevestigdteOverwinningstraat96,3010Leuven(Kessel-Lo)hechteenuitermate
belang aan de privacy van haar leerlingen. Waar wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgeving in
verbandmetdebeschermingvanpersoonsgegevens. 
Dezeprivacyverklaringbeschrijftdemaatregelendiewijnemenomuwprivacytebeschermentijdens
hetgebruikvandezewebsiteenonzedienstenenderechtendieuheeftalsgebruikeren/ofklant.U
wordt dus uitgenodigdomdezeprivacyverklaringtelezenenkennistenemenvandeinhoud.Deze
privacyverklaring kan in de toekomst worden aangepast; blijf deze dus lezen om op de hoogte te
blijvenvandezeeventueleaanpassingen. 
Contactgegevens 
FULLFLAVOURvzw 
Overwinningstraat96,3010Leuven(Kessel-Lo) 
info@fullflavour.be 
www.fullflavour.be 
I.

Verwerkingsverantwoordelijke 

De verwerkingsverantwoordelijke is Full Flavour vzw, met maatschappelijke zetel te A
 ugust
Vermeylenlaan 27, 3010 Leuven (Kessel-Lo), gevestigd 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
vermeldedoeleinden. 
III.

Verwerkingpersoonsgegevens 

Wijverwerkendevolgendepersoonsgegevensvanonzeleerlingen,leerkrachtenenouders: 
-

Voor-enachternaam 
Adresgegevens 
Leeftijd 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
AnderepersoonsgegevensdieuactiefverstrektaanFullFlavourdooro.a.hetgebruikvande
website,correspondentie,telefoongesprekken,oftijdensdelessen; 
(Gegevensoverjouwactiviteitenoponzewebsite) 
(Locatiegegevens) 


IV.

Bijzonderepersoonsgegevens 

Wijhebbennietdeintentieomgegevensteverzamelenoverwebsitebezoekersdiejongerzijndan16
jaar zonder de toestemming van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren ofeen
bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dus aan om betrokken te zijn bij de online

activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen wordenverzameld
zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonsgegevens hebben verzameldofverwerktovereenminderjarige,neemdancontactopmet
onsviahethierbovenvermeldee-mailadres,danverwijderenwijdezeinformatie. 
V.

Doelen 

FullFlavourverwerktdehierbovenvermeldepersoonsgegevensvoordevolgendedoeleindenenop
grondvandevolgenderechtsgrond: 
-

Hetafhandelenvaninschrijvingen; 
Verzendenvanonzenieuwsbriefen/ofreclamefolder; 
Utebellenofe-mailenindienditnodigisomonzedienstverleningtekunnenuitvoeren,; 
Uteinformerenoverwijzigingenaanonzediensten; 
Alswijhiertoewettelijkverplichtzijn,bijvoorbeeldvooronzebelastingenofsocialebijdragen. 
Verbeteringwebsite 

VI.
Delenvanpersoonsgegevensmetderden 
Wij verwerken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomstmetjouofomtevoldoenaaneenwettelijkeverplichting. 
VII.

Hoelangwordenuwgegevensbewaardenverwerkt 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren
waarvooruwpersoonsgegevenswordenverwerkt.Wijhanterendevolgendebewaartermijnen: 
-

-

Voorinschrijvingenonzedienstverlening: 
o Voor-enachternaam–2jaar 
o Leeftijd-2jaar 
o Adresgegevens–2jaar 
o Telefoonnummer–2jaar 
o E-mailadres–2jaar 
Vooronzemailinglist 
o Voor-enachternaam–2jaar 
o E-mailadres–2jaar 
o Locatiegegevens–2jaar 


VIII.

Cookiesofvergelijkbaretechnieken 


Wij gebruiken functionele, analytischeentrackingcookies.Eencookieiseenkleintekstbestanddat
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 functionaliteit. 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
bijhoudenzodatweopmaatgemaaktecontentenadvertentieskunnenaanbieden. 

Voormeerinformatieverwijzenwijnaaronscookiebeleid. 

IX.
Gegevensinzien,aanpassenofverwijderen 

Uhebthetrechtomuwpersoonsgegevensintezien,tecorrigerenofteverwijderen.Daarnaastheeft
u het recht om uweventueletoestemmingvoorgegevensverwerkingenintetrekkenofbezwaarte

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Full Flavour. Ookheeftuhetrechtop
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoekkanindienenomdegegevens
diewijvanubijhoudennaaruofeenanderedoorugenoemdeorganisatietesturen. 

Alleverzoekenkanjerichtendooreene-mailaanhethierbovenvermeldee-mailadres. 

UhebtookhetrechtomeenklachtintedienenbijdeGegevensbeschermingsautoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat35,1000Brussel 
+32(0)22744800 
+32(0)22744835 
contact@apd-gba.be 

X.
Veiligheidenvertrouwelijkheid 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegdetoegang,ongewensteopenbaarmakingen/ofonrechtmatigewijziging
teverhinderen.Mochtutochdenkendatugegevensnietgoedbeveiligdzijnofdateraanwijzingen
zijnvanmisbruik,neemdancontactopmetonsviatelefoonofviainfo@fullflavour.be. 





