
Privacyverklaring vzw Habbekrats 

Habbekrats hecht groot belang aan de privacy van iedereen waar ze met samenwerkt. 

Ben je een kind? Weet dan dat Het Recht op Privacy één van je basisrechten is, dankzij het 

Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Habbekrats zet zich in om alle 

kinderrechten voor elk kind toe te passen. Je Recht op Privacy vormt hierop geen 

uitzondering. 

Ben je een volwassene? Weet dan dat Habbekrats groot belang hecht aan een warme, 

persoonlijke en transparante relatie met u in het belang van de jeugd, onze toekomst. 

 

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en 

verwerken. We doen dit steeds in overeenstemming met de de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG of GDPR),  het Europees Verdrag van de Rechten van de 

Mens, De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag 

betreffende de Rechten van het Kind 

Over Habbekrats 

Habbekrats heeft als doel om jongeren, wiens levenssituatie gekenmerkt is door structurele 

achterstelling of kansarmoede, via ondersteuning op individueel, groeps- of structureel vlak 

meer participatiekansen te bieden, hun weerbaarheid te vergroten en belemmeringen of 

achterstellingsmechanismen tegen te gaan of op te heffen. Habbekrats onderneemt enkel 

activiteiten die het verwezenlijken van dit doel bevorderen. 

De maatschappelijke zetel van Habbekrats is gevestigd op het Edward Anseeleplein 3, te 

9000 Gent. Meer informatie over de activiteiten van Habbekrats zijn te vinden op 

www.habbekrats.be . Habbekrats is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens. 

   

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf
http://www.habbekrats.be/


Ik ben een kind binnen de 

Habbekratsgemeenschap 

Waarom verzamelen we je gegevens: 

Bij Habbekrats maak je deel uit van een leuke club. Het is daarom belangrijk dat we jou en 

een volwassen verantwoordelijke een beetje kennen. Dit doen we om je zo goed mogelijk te 

kunnen helpen, en je eigen veiligheid en die van anderen te beschermen.  

● Om je te verzekeren 

● Om je te informeren over de activiteiten van Habbekrats 

● Om te kunnen aantonen dat je het RESPECT charter hebt ondertekend. 

● Om te kunnen aantonen dat je een toestemming hebt van een volwassen 

verantwoordelijke om deel te nemen aan de activiteiten van Habbekrats. 

● Om jou, of een volwassen verantwoordelijke, te kunnen contacteren in noodgevallen. 

● Om Habbekrats en haar partners op basis van geanonimiseerde data, inzicht te 

geven over de kinderen en jongeren die we bereiken.  

Welke gegevens verzamelen we: 

● Persoonsgegevens (wie je bent) : voornaam, naam, geboortedatum en id foto 

● Persoonlijke bijzonderheden (wat we extra moeten weten) : de talen die je spreekt 

● Contactgegevens (hoe we je kunnen bereiken) : adres, telefoonnummer en e-mail 

● Lidmaatschapsgegevens (informatie over je inschrijving bij Habbekrats) : datum 

eerste inschrijving, datum laatste pasje, respect charter, laatste afdruk pasje, 

betalingsstatus pasje,  inschrijving kamp. 

● Gegevens volwassen verantwoordelijke (informatie over welke volwassene 

verantwoordelijk voor je is) : type volwassene (mama, papa, voogd of begeleider) 

voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mail en voorkeurstaal. 

● Wanneer je een trefpunt bezoekt: afbeeldingen van de camerabeelden. 

Waar verzamelen we je gegevens: 

Je gegevens worden bewaard op de servers van IT-bedrijf Assist, Molenaarsstraat 111/1B 

9000 Gent. 



Wie kan er je gegevens raadplegen: 

De gegevens die je aan Habbekrats hebt doorgegeven worden met grote vertrouwelijkheid 

behandeld. Ze worden met niemand buiten de organisatie gedeeld. Ze kunnen kunnen enkel 

worden geraadpleegd door de begeleiders van jouw Habbekratstrefpunt en de 

Maatschappelijke Zetel van Habbekrats. Enkel wanneer je eigen veiligheid of die van 

anderen aantoonbaar in het gevaar is, maakt Habbekrats een uitzondering op deze regel.  

Hoe lang bewaren we je gegevens: 

Je gegevens worden tot drie jaar na de laatste vernieuwing van je inschrijving bijgehouden. 

Waar kan ik mijn gegevens raadplegen, aanpassen of 

verwijderen: 

Dat kan je vragen aan een begeleider van je Trefpunt of bij de Maatschappelijke Zetel (het 

Ontmoetingshuis, Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent). Je kan ook een mail sturen naar 

info@habbekrats.be. 

Indien je je gegevens volledig of gedeeltelijk laat verwijderen, wordt bekeken of we jouw 

veiligheid en die van anderen nog voldoende kunnen garanderen. 

   

mailto:info@habbekrats.be


Ik ben een volwassene binnen de 

Habbekratsgemeenschap 

Waarom verzamelen we je gegevens 

Habbekrats vormt een sterke gemeenschap die zich, verankerd in de samenleving, inzet 

voor de jeugd, onze toekomst. We bewaren jouw gegevens omdat je als een waardevol 

onderdeel van de deze “Habbekratsgemeenschap” wordt gezien. Dat kan zijn in de rol van 

ouder, volwassen verantwoordelijke, professionele partner, sponsor, geëngageerd bedrijf 

en/of lid van één van de bestuursorganen van Habbekrats. We bewaren je gegevens om je 

te kunnen informeren en contacteren over het werk van Habbekrats voor de jeugd. 

Welke gegevens verzamelen we: 

Afhankelijk van welke rol u opneemt binnen de Habbekratsgemeenschap houden we één of 

meer van onderstaande types gegevens bij. Deze worden beperkt tot het noodzakelijke. 

● Persoonsgegevens (wie je bent) : voornaam & naam  

● Persoonlijke bijzonderheden (wat we extra moeten weten) : rol(len) binnen de 

Habbekratsgemeenschap 

● Contactgegevens (hoe we je kunnen bereiken) : adres, telefoonnummer en e-mail 

● Facturatiegegevens. 

● Wanneer je een trefpunt bezoekt: afbeeldingen van de camerabeelden. 

Hoe verzamelen we je gegevens: 

Uw gegevens worden verzameld op verschillende manieren, wederom afhankelijk van uw 

relatie met Habbekrats. Hieronder vindt u een overzicht: 

● Via persoonlijke uitwisseling en uitwisseling via e-mails en telefoons. 

● Via de ouderlijke toestemming van uw kind. 

● Via openbare kanalen zoals uw website, de gouden gids, … 

● Via uw inschrijving voor de nieuwsbrief 

 



Waar verzamelen we je gegevens: 

● Habbekrats maakt voor het bewaren van uw persoons- en contactgegevens gebruik 

van de dienst Google Suite. Hun privacybeleid kan u hier raadplegen. 

● Habbekrats maakt voor het bewaren van de ouderlijke toestemmingen gebruik van 

de servers IT-bedrijf Assist, Molenaarsstraat 111/1B 9000 Gent. 

● Habbekrats maakt voor het verzenden van haar nieuwsbrief gebruik van de dienst 

Mailchimp. Indien u bent ingeschreven op de nieuwsbrief bewaren we op hun 

cloudservice uw contactgegevens. Hun privacybeleid kan u hier raadplegen. 

● Habbekrats maakt voor haar boekhouding gebruik van de Cloud Service ASPEX van 

Wolters Kluwer. Uw factuurgegevens kunnen op deze cloudservice bewaard worden. 

Hun privacybeleid kan u hier raadplegen. 

● Habbekrats heeft, volgens de wet, de verplichting om een fysieke boekhouding bij te 

houden voor 7 jaar. Uw factuurgegevens zijn fysiek aanwezig in onze 

Maatschappelijke Zetel, Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent. 

Wie kan er je gegevens raadplegen: 

Uw gegevens kunnen enkel geraadpleegd worden door personeelsleden van de 

Maatschappelijke Zetel van Habbekrats en, indien u verbonden bent met één Trefpunt in het 

bijzonder, ook met de professionele teamleden van dit Trefpunt. 

Het vertrouwelijk behandelen van uw gegevens is opgenomen in het contract en de 

deontologische code die Habbekrats met haar medewerkers sluit. 

Hoe lang bewaren we je gegevens: 

Uw persoons- en contactgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Dat wil 

zeggen zolang u een rol opneemt binnen de Habbekratsgemeenschap, tenzij u zelf anders 

aangeeft. Uw facturatiegegevens worden, in lijn met onze wettelijke verplichtingen, 7 jaar 

bijgehouden. 

  

https://cloud.google.com/security/
https://mailchimp.com/about/security/
https://www.wolterskluwer.be/corporate/nl/privacy/


Waar kan ik mijn gegevens raadplegen, aanpassen of 

verwijderen: 

U kan terecht bij de Maatschappelijke Zetel (het Ontmoetingshuis, Edward Anseeleplein 3, 

9000 Gent). U kan ook een mail sturen naar info@habbekrats.be. 

Ik ben een bezoeker van een Trefpunt van 

Habbekrats 

Waarom verzamelen we je gegevens 

Om de veiligheid van alle bezoekers van het Trefpunt te bevorderen. 

Welke gegevens verzamelen we 

Beelden door bewakingscamera’s. Indien deze beelden worden gemaakt is dat aangegeven 

in lijn met de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera's. 

Waar verzamelen we je gegevens 

Op een lokale server in de betreffende trefpunten. Een lijst van de trefpunten vindt u op 

www.habbekrats.be. 

Versie privacyverklaring: 

Deze privacyverklaring dateert van 01 februari 2019. De laatste versie van de 

privacyverklaring is steeds te vinden op www.habbekrats.be/privacy . 

 

 

mailto:info@habbekrats.be
http://www.habbekrats.be/
http://www.habbekrats.be/privacy

