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Privacyverklaring voor deelname aan het traject voor het behalen van een bewijs 

van beroepskwalificatie Kinderbegeleider schoolgaande kinderen. 
 

Vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang, Vildersstraat 5, 3500 Hasselt verklaart dat: 

1. Wij jouw gegevens verwerken enerzijds in het kader van de subsidiëring door de 

VDAB en anderzijds met jouw toestemming. 

2. Wij de volgende persoonsgegevens vragen voor de inschrijving voor het traject:  

o identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, 

rijksregisternummer, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, straat, 

nr, bus, postcode, gemeente 

o werksituatie (werkzoekend/werkend, gegevens werkgever). 

3. Wij de gegevens die wij opvragen, gebruiken voor: 

o De naleving van de voorwaarden voor de erkenning als EVC testcentrum  

o De administratie nodig voor het goede verloop van de procedure  

o Briefwisseling en communicatie met de deelnemers en andere 

belanghebbenden. 

4. Wij jouw gegevens doorgeven aan VDAB enkel voor zover dit vereist is in de 

voorwaarden voor de erkenning als EVC testcentrum en voor zover dit 

noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.  

5. Wij jouw gegevens doorgeven aan onze samenwerkingspartner vormingscentrum 

HIVSET vzw, enkel indien dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de 

procedure. 

6. Je jouw gegevens op ieder moment kan inkijken, verbeteren, laten verwijderen of 

de verwerking er van laten beperken. Je kan ook steeds een kopie van jouw 

gegevens vragen. 

7. Je bezwaar kan maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct 

marketing. 

8. Je, indien je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, 

hiervoor terecht kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www. 

gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

9. Wij jouw gegevens vernietigen zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om de 

voorwaarden voor de erkenning als EVC testcentrum na te leven. 

10. Wij ons er toe verbinden om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de 
persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Dit geldt zowel voor de 

verwerking door onze eigen organisatie als door onze mogelijke onderaannemers 
die deze gegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de 
regelgeving en leven deze na. 
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