PRIVACYVERKLARING ONDERWIJS, ONDERZOEK EN MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING

1.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw (KdG) hecht veel belang
aan de bescherming van je persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring informeren we je
over de verwerking ervan, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

2.

WIE IS VERANTWOORDELIJK?

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw (KdG) met
maatschappelijke zetel te Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de
verwerking van jouw persoonsgegevens.
KdG engageert zich om bij de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens steeds
conform de General Data Protection Regulation (GDPR), Belgische
Gegevensbeschermingswet en toepasselijke regelgeving te handelen.
Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of
producten van derden waarnaar verwezen wordt en waarop een andere privacyverklaring
van toepassing kan zijn.

3.

MOGEN WE JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

KdG waakt erover om enkel jouw gegevens te verwerken op basis van rechtmatigheid. We
mogen jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze drievoudige decretale
opdracht (onderwijs, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke en
wetenschappelijke dienstverlening) en bij het gebruik van onze websites en de daarmee
verbonden diensten.
KdG verwerkt hierbij persoonsgegevens van:
•
•

Studiekiezers, (website)bezoekers, studenten en alumni.
Werkveldpartners, sociale dienstverleningsactoren, leveranciers, klanten en
deelnemers aan activiteiten en onderzoeksprojecten

KdG verwerkt je persoonsgegevens op basis van:
•
•
•
•

Een wettelijke verplichting die op KdG rust
Een overeenkomst met jou
Een gerechtvaardigd belang
Algemeen belang
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Voor verwerking van andere persoonsgegevens dan vermeld onder punt 5, vragen we
vooraf toestemming. Deze toestemming kan je te allen tijde intrekken.

4.

HOE VERZAMELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

KdG kan jouw persoonsgegevens verzamelen op volgende manieren:
•
•

5.

Rechtstreeks via jou
Door onrechtstreekse verkrijging, bv. via een overheidsdienst, opdrachtgever,
partnerorganisatie.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

KdG doet het nodige om niet meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk. KdG
kan volgende persoonsgegevens verwerken van betrokkenen:

5.1
•
•

•
•
•

Studiekiezers: identificatiegegevens, geboortedatum en opleidingsinteresses
Studentenadministratie:
o Studenten: identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken,
rijksregisternummer, identiteitskaartnummer, financiële gegevens,
nationaliteit, beroep en betrekking, opleiding en vorming, beeldopnames
o Ouder/ Voogd (optioneel): identificatiegegevens, financiële gegevens
Studiebegeleiding: identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke
kenmerken, gegevens betreffende gezondheid, nationaliteit, opleiding en vorming.
Studentenvoorzieningen: identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke
kenmerken, gegevens betreffende gezondheid, nationaliteit, opleiding en vorming,
leefgewoonten, samenstelling gezin, vrijetijdsbesteding, woningkenmerken, beroep.
Alumni: identificatiegegevens, opleiding en vorming, interesses.

5.2

•
•
•
•

Studiekiezers, studenten, alumni

Werkveldpartners,
leveranciers, klanten
onderzoek

sociale
dienstverleningsactoren,
en deelnemers aan activiteiten en

Werkveldpartners en dienstverleningsactoren: identificatiegegevens, gegevens nodig
voor bv. de stagebeoordeling of de opdracht.
Leveranciers- en klantgegevens: identificatiegegevens, financiële gegevens.
Deelnemers aan activiteiten: identificatiegegevens, beroep en betrekking, informatie
over deelname aan eerdere activiteiten.
Deelnemers aan onderzoeken: de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt
worden zijn afhankelijk van het soort onderzoek. Waar mogelijk, worden gegevens
gespeudonimiseerd of geanonimiseerd. Meer info via de privacyverklaring
praktijkgericht onderzoek.
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6.

WAAROM VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

KdG garandeert dat de verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot de
doelstelling van KdG om haar opdracht goed te kunnen uitvoeren nl. het verstrekken van
onderwijs en alles wat daarmee samenhangt, te voorzien in maatschappelijke
dienstverlening en in onderzoek. Er wordt niet aan geautomatiseerde besluitvorming of
profiling gedaan op basis van deze gegevens.
Je persoonsgegevens worden verwerkt i.f.v. administratieve doeleinden, dienstverlening en
communicatie. Zo verwerken we jouw gegevens om/voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de studentenadministratie en -begeleiding
de uitbouw van de alumniwerking (onderzoek, vacatures, netwerking en activiteiten)
het opvolgen van inschrijvingen en deelname aan activiteiten
het leveren van producten en diensten zoals overeengekomen
het verkrijgen van statistische gegevens en voeren van beleidsonderzoek met als
doel de studentenondersteuning en de doorstroming en evaluaties van opleidingen
te kunnen optimaliseren.
de verzekering, facturatie en betaaldiensten
het bekomen van subsidiëring door de overheid en om andere toepasselijke
regelgeving te kunnen naleven
het uitvoeren van onze onderzoeks- en dienstverleningsopdracht (zie ook
privacyverklaring praktijkgericht onderzoek).
met jou te communiceren over de activiteiten, diensten en ondersteuning van KdG
en eventuele partners
educatieve doeleinden, om bv. in kader van stages, de kwaliteit van de opleidingen
of kwaliteit van onderzoek op te volgen.
jouw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat KdG haar diensten,
activiteiten of producten daar beter kan op afstemmen
een archief bij te houden
aangepaste activiteiten of ondersteuning te kunnen bieden
door te geven aan onderaannemers en contractspartijen van KdG voor de uitvoering
van voorgaande punten

Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe
functionaliteiten en diensten van KdG, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen
van KdG vallen.

7.

HOE LANG WORDEN JE GEGEVENS BEWAARD?

KdG zal de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de vastgelegde doelstelling
bewaren, tenzij wettelijk anders bepaald.

8.

WORDEN JE GEGEVENS DOORGEGEVEN AAN DERDEN?
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KdG maakt geen persoonsgegevens aan derden bekend, tenzij dit noodzakelijk is voor de
organisatie van onze opdracht of mits jouw expliciete toestemming.
Ben je student, dan vraagt KdG toestemming voor het meedelen van de studievoortgang
aan onderwijsorganisaties, zoals de school waarin je secundair onderwijs volgde en de
centra voor leerlingenbegeleiding. KdG vraagt tevens je toestemming voor het delen van je
gegevens met derden in het kader van tewerkstellingsdoeleinden of studieoriënteringsdoeleinden.
In het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen ook andere gegevens, zoals
studieresultaten, worden doorgegeven aan derden. De aard van het wetenschappelijk
onderzoek zelf moet hier voldoende waarborgen dat deze gegevens, die de persoonlijke
levenssfeer betreffen, niet openbaar worden gemaakt en de verwerking ervan beperkt blijft
binnen het strikte kader van de verzameling en analyse van de onderzoeksgegevens van
het bedoelde wetenschappelijk onderzoek.
Wanneer je gebruikt maakt van dienstverlening die KdG organiseert in samenwerking met
derden, is het mogelijk dat KdG persoonsgegevens doorgeeft aan derden, indien dit
noodzakelijk is voor de organisatie van deze dienstverlening.
Met deze derden maakt KdG de nodige afspraken om de beveiliging van je
persoonsgegevens te waarborgen.
Op individuele basis is externe uitwisseling alleen mogelijk als de student zich akkoord heeft
verklaard, na een gerechtelijk bevel of bij wanbetaling van de student. In het laatste geval
worden er persoonsgegevens aan een aangestelde voor invordering van de schuld
doorgegeven.

9.

IS ER DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EU?

KdG bewaart en verwerkt je gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. KdG kiest
ervoor enkel IT-systemen te gebruiken die binnen de Europese Economische Ruimte actief
zijn. Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de EU, kan KdG gebruik maken van
toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, mits deze
toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de GDPR.

10. HOE BEVEILIGEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
KdG zal de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om te voorkomen dat derden
onrechtmatig toegang krijgen tot of misbruik maken van je persoonsgegevens.
KdG heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
•

•

Alle medewerkers die van persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden
aan de vertrouwelijke behandeling ervan, en zijn bovendien geïnformeerd over het
belang van de bescherming van persoonsgegevens. Voor bepaalde functies
(hulpverlener, begeleider) geldt beroepsgeheim.
KdG hanteert een toegangsbeleid op al haar de systemen.
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•
•
•
•

KdG eist van elke verwerker of derde waarmee zij samenwerkt, dat zij de GDPR te
allen tijde respecteren en de nodige maatregelen nemen conform de GDPR.
De servers en apparaten van de medewerkers KdG zijn uitgerust met actuele
beveiligingssoftware.
KdG maakt back-ups van haar systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
KdG test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen.

11. WAT ZIJN JOUW RECHTEN EN HOE OEFEN JE ZE UIT?
Behoudens beperkingen in de regelgeving, respecteert KdG je recht om:
•
•
•
•
•
•
•
•

bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens
toegang te krijgen tot je persoonsgegevens;
foutieve of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of te actualiseren;
je gegevens in te zien;
je gegevens te laten wissen;
je toestemming in te trekken;
te verzoeken tot beperking van de verwerking;
te verzoeken je gegevens over te dragen;

Je kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Hiertoe kun je contact opnemen met Karel de
Grote Hogeschool vzw, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen of via privacy@kdg.be.

12. UPDATE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 28/09/2020. KdG behoudt zich het recht
voor om deze Privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie vind je altijd op
www.kdg.be. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert KdG je via haar
website of andere communicatiekanalen.

13. EEN MELDING?
Mocht je een vraag hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, een indruk of
aanwijzing van misbruik, laat ons je bezorgdheid direct weten via privacy@kdg.be.
Je hebt daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie.

14. FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
KdG heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De DPO adviseert inzake
bescherming van persoonsgegevens en bewaakt de toepassing van de wettelijke
verplichtingen inzake gegevensbescherming.
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Contact: privacy@kdg.be

15. COOKIES
Op onze website www.kdg.be maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze
informatie doet je bezoek aan de site onder meer sneller en efficiënter verlopen. De cookies
worden voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van je sessie en om je ervaring op onze
website te verbeteren. Zo kan de website de pagina’s die je hebt bezocht en je voorkeuren
onthouden zodat je die niet bij ieder bezoek opnieuw hoeft aan te duiden.
Om optimaal van onze website gebruik te kunnen maken is het aan te raden de cookies te
accepteren. Zonder cookies is KdG niet in staat om een probleemloos bezoek aan de
website te garanderen. Niettemin ben je vrij om via de browserinstellingen cookies te
verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld
om cookies te aanvaarden, kun je de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen
van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De
wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer
informatie over de browserinstellingen is te vinden in het "Help"-menu van de
internetbrowser.
Cookies worden ingedeeld tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele
cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. Nietfunctionele cookies zijn cookies die kunnen worden ingevoegd voor statistische, sociale,
doelgerichte of commerciële doeleinden. KdG vraagt je toestemming voor het gebruik ervan
op haar website.

6/6
Algemene directie
Brusselstraat 45
Privacyverklaring
Algemeen_Onderwijs_Onderzoek_MD 2018 Antwerpen
T +32 3 613 13 13
O_V1.3_Final.docx
www.kdg.be

Maatschappelijke zetel:
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool, Antwerpen vzw
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
BTW BE-0458.402.105

