
 

 

HEALTHY ATHLETES PROGRAM (HAP): TOESTEMMINGSFORMULIER 

Naam club (optioneel): …………………………………………………….                        Nr. club (optioneel): ……… 
 
Naam & voornaam atleet: ………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ………………………………….. 

 

 
In te vullen door de meerderjarige atleet zonder wettelijk beschermingsstatuut  

De ondergetekende, meerderjarige atleet, 
 
naam & voornaam: ……………………………………………………………… 

straat & nr.: ……………………………………………………………… 

postcode & gemeente: ……………………………………………………………… 
 
verklaart te willen deelnemen aan het Healthy Athletes Program georganiseerd door Special Olympics Belgium. 
 
Bij deelname aan het “Healthy Athletes Program” zullen persoonsgegevens, waaronder gevoelige medische 
gegevens, van u verzameld en verwerkt worden door Special Olympics Belgium en door de door Special Olympics 
Belgium goedgekeurde organisaties. Deze gegevens worden enkel verwerkt met als doel uw lichamelijke 
gezondheid en fysieke conditie te evalueren overeenkomstig de uitgevoerde metingen en kunnen voorts deel 
uitmaken van een grootschalig onderzoek inzake de verschillende gezondheidsaspecten van de atleten van 
Special Olympics. Alle gegevens die verzameld worden, maken onder geen enkele vorm deel uit van commerciële 
acties. 
 
Door uw handtekening onderaan dit formulier te plaatsen geeft u uitdrukkelijke toestemming dat uw 
persoonsgegevens in het kader van “Healthy Athletes Program” worden verwerkt zoals hierboven aangegeven. 
 
Voor meer details over de verwerking van uw persoonsgegevens en over de rechten die u kan uitoefenen, 
verwijzen wij naar het Privacy beleid in bijlage. 
 
Wij kunnen dit Privacy beleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke 
wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de 
richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en 
rechtbank op dit gebied.  
 
Het is belangrijk dit Privacy beleid aandachtig te lezen en op regelmatige basis te raadplegen op onze website 
www.special-olympics.be, middels referentie naar de datum van laatste wijziging zoals bovenaan weergegeven 
in huidig document.       
 
Datum:………………        Plaats:….……………………………….  
 
Handtekening: 
 

 
 

  



 

 

HEALTHY ATHLETES PROGRAM (HAP): TOESTEMMINGSFORMULIER  

Naam club (optioneel): …………………………………………………….                        Nr. club (optioneel): ……… 
 
Naam & voornaam atleet: ………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ………………………………….. 

 

In te vullen door een ouder, de voogd voor 
• een minderjarige atleet  

•  een atleet met wettelijk beschermingsstatuut 

De ondergetekende: Ouder/ Voogd (schrappen wat niet past) 
 
naam & voornaam: ……………………………………………………………… 

straat & nr.: ……………………………………………………………… 

postcode & woonplaats: ……………………………………………………………… 
 
geeft aan de bovenvermelde atleet de toelating om deel te nemen aan het Healthy Athletes Program 
georganiseerd door Special Olympics Belgium. 
 
Bij deelname aan het “Healthy Athletes Program” zullen persoonsgegevens, waaronder gevoelige medische 
gegevens, van de atleet verzameld en verwerkt worden door Special Olympics Belgium en door de door Special 
Olympics Belgium goedgekeurde organisaties. Deze gegevens worden enkel verwerkt met als doel de 
lichamelijke gezondheid en de fysieke conditie van de atleet te evalueren overeenkomstig de uitgevoerde 
metingen en kunnen voorts deel uitmaken van een grootschalig onderzoek inzake de verschillende 
gezondheidsaspecten van de atleten van Special Olympics. Alle gegevens die verzameld worden, maken onder 
geen enkele vorm deel uit van commerciële acties. 
 
Door uw handtekening onderaan dit formulier te plaatsen geeft u uitdrukkelijke toestemming dat de 
persoonsgegevens van de bovengenoemde atleet in het kader van “Healthy Athletes Program” worden verwerkt 
zoals hierboven aangegeven. 
 
Voor meer details over de verwerking van deze persoonsgegevens en over de rechten die u kan uitoefenen, 
verwijzen wij naar het Privacy beleid in bijlage.  
 
Wij kunnen dit Privacy beleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke 
wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de 
richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en 
rechtbank op dit gebied.  
 
Het is belangrijk dit Privacy beleid aandachtig te lezen en op regelmatige basis te raadplegen op onze website 
www.special-olympics.be, middels referentie naar de datum van laatste wijziging zoals bovenaan weergegeven 
in huidig document.      
 
Datum: ……………..           Plaats: ………………………………….  
 
Handtekening: 

 



Privacy beleid - Healthy Athletes Program (HAP) 
(laatste update: 3 december 2020) 

1. ALGEMEEN KADER – VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Als verwerkingsverantwoordelijke stellen wij alles in het werk om jouw privacy te waarborgen bij 
de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van de 
gezondheidscreenings waar je deel aan neemt. 

Gelieve dit document aandachtig te willen lezen. Je vindt er gedetailleerde informatie in over 
welke persoonsgegevens wij verwerken, over de redenen waarom wij jouw gegevens verwerken 
en delen, hoelang we ze bewaren en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. 

De verwerkingsverantwoordelijke is: 

Special Olympics Belgium vzw 
van der Meerschenlaan 166 
1150 Sint-Pieters-Woluwe 
Tel.: +32 (0) 2/774.24.45 
Mail: gdpr.privacy@specialolympics.be 

Wij kunnen dit Privacy beleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe 
toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese 
Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied.  

Het is belangrijk dit Privacy beleid aandachtig te lezen en op regelmatige basis te raadplegen op 
onze website www.special-olympics.be, middels referentie naar de datum van laatste wijziging 
zoals bovenaan weergegeven in huidig document.  

2. WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERZAMELD?

Wij verzamelen in het kader van ons Healthy Athletes Program verschillende persoonsgegevens, 
waaronder gevoelige medische gegevens. Het gaat meer bepaald o.m. om de volgende gegevens: 

• Persoonlijke identificatie- en contactgegevens (naam, persoonlijk adres, telefoonnummer,
email adres);

• Informatie in verband met de sportclub waar je lid van bent (voorbeeld: naam, adres, e-
mailadres, telefoonnummer);

• Medische gegevens (lichaamsbouw en –afmetingen, gegevens m.b.t. de verstandelijke
beperking, de werking van het gehoor, het evenwicht, allergieën, verwondingen,
geneesmiddelen, enz.);

• Andere medische gegevens in het kader van de screenings;
• IQ niveau (lager dan 75).

www.special-olympics.be


 

 

 
3. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 
 
De persoonsgegevens die in het kader van HAP worden verwerkt, worden verzameld met het oog 
op onderzoek en advisering van atleten over zowel lichamelijke als fysieke gesteldheid (ogen, 
gehoor, evenwicht, lichaamsafmetingen, etc.). HAP is een vrijblijvend gezondheidsprogramma dat 
gratis wordt aangeboden. De testen worden uitgevoerd door professionelen in hun vakgebied 
(audiologen, opticiens, etc.) en studenten van verschillende universiteiten en hogescholen. De 
metingen worden nauw opgevolgd door de verantwoordelijken van de verschillende disciplines.  
Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een grootschalig 
onderzoek inzake de verschillende gezondheidsaspecten van de atleten van Special Olympics. 
 
4. WELKE ZIJN DE RECHTSGRONDEN OP BASIS WAARVAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS 

VERWERKEN? 
 
Wij verzamelen en verwerken deze gegevens enkel op basis van uw toestemming (of toestemming 
van de ouder/voogd van de atleet) middels bovenvermeld document. 

 
U heeft het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken zonder afbreuk te doen aan 
de rechtmatigheid van de voor de intrekking verrichte verwerking van persoonsgegevens. Deze 
terugtrekking geldt dus enkel voor de toekomst. 
 
5. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 
 
Wij verzamelen de meeste persoonsgegevens die in het kader van HAP worden verwerkt 
rechtstreeks van u als atleet (of ouder/voogd) en dit door tussenkomst van studenten van 
verschillende universiteiten en hogescholen zoals vermeld onder punt 3 hierboven.  
 
We kunnen ook openbare en niet openbare externe bronnen raadplegen. In dat geval zullen wij u 
(of ouder/voogd) binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk 
geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat wij 
deze gegevens gebruiken in onze communicatie met u (of ouder/voogd). 
 
6. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 
 
De persoonsgegevens die je aan ons meedeelt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien 
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij jouw 
persoonsgegevens delen aan de volgende categorieën van derde, gespecialiseerde partijen: 
 

- Medische dienstverleners (artsen, verpleegkundigen, …) 
- De door Special Olympics Belgium goedgekeurde organisaties in het kader van HAP. 

 
7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER (EUROPESE ECONOMISCHE 

RUIMTE) 
 
Onze overkoepelende organisatie, Special Olympics International, heeft inzage in deze 
persoonsgegevens met het oog op statistische en onderzoeksdoeleinden. 
  



 

 

 
8. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD? 
 
Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens 
worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij nemen alle passende maatregelen om ervoor 
te zorgen dat onze servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het 
volgende voorkomen: 
 

• ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens; 
• het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens; 
• de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens. 

 
Onze werknemers, vrijwilligers en personeel die toegang hebben tot deze gegevens, zijn 
onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen 
beveiligingsmaatregelen. 
 
 
 
9. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 
 
We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken 
(zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze. 
 
De verplichte wettelijke termijn voor het behouden van een medisch dossier door de door Special 
Olympics Belgium goedgekeurde organisaties is 30 jaar. 
 
Er moet ook rekening gehouden worden met een bijkomende termijn om de verwijdering effectief 
door te voeren. 
 
10. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT? 
 
Je hebt recht op: 
 
- Inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en je kan een 

kopie krijgen van de gegevens. Dit recht verloopt volgens de wettelijke voorwaarden van de 
wet van 2 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. 

- Rectificatie: als je van oordeel bent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan 
je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast. 

- Gegevenswissing: je kan vragen dat de persoonsgegevens gewist worden. 
- Beperking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen. 
- Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen 

die verband houden met jouw specifieke situatie, in de gevallen die de wet of andere 
regelgevende teksten voorzien. 

- Intrekken van je toestemming: indien je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken 
van jouw persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. 
Indien de gegevens verwerkt worden op een andere rechtsgrond, kan de verwerking echter 
wel voortduren. 

- Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de 
persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, 
over te laten dragen aan een derde partij. 

 



 

 

Indien je – of je wettelijke verantwoordelijke - één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, 
kan je ons contacteren op het volgende e-mail adres gdpr.privacy@specialolympics.be of je kan ons 
een brief sturen op het volgende adres: van der Meerschenlaan 166, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. 
 
- Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 
 

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

 
11. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS? 
 
Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover 
noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking (zie punt 3). Elk van hen is 
onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.  
 
De toegang tot uw gegevens kan voorts worden gegeven aan de door Special Olympics Belgium 
goedgekeurde organisaties. Ook zij zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. 
 
De volledige lijst kan op elk moment worden opgevraagd bij de gegevensverantwoordelijke. 
 
 
12. WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?  
 
Als we dit beleid zouden wijzigen, zal u op de hoogte worden gebracht via onze website 
www.special-olympics.be. Vergeet niet om het Privacy beleid op regelmatige basis te consulteren, 
en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze website. De datum van inwerkingtreding van het 
Privacy beleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van huidig document. 
 
13. HOE KAN U ONS CONTACTEREN? 
 
Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze 
policy, kan je onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op volgend adres 
gdpr.privacy@specialolympics.be. 
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