
Privacyverklaring 
van Conservatorium Kortrijk 

  

1. Kader 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op Conservatorium Kortrijk, met als administratieve zetel 

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. 

Het privacybeleid van Conservatorium Kortrijk is nauw verbonden met dat van Stad Kortrijk.  We 

verwijzen u daarom ook door naar de ‘Privacyverklaring van Stad Kortrijk’ 

(www.kortrijk.be/privacyverklaring). In de volgende paragrafen zijn de specifieke aangelegenheden 

met betrekking tot de werking van het Conservatorium opgenomen en meer in detail uitgewerkt. 

Het Conservatorium neemt uw privacy ernstig en doet er alles aan om deze te waarborgen. We 

houden ons dan ook minstens aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Europese 

Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming EU 2016/679 (ook AVG, General Data 

Protection Regulation of GDPR). 

Deze privacyverklaring en alle hierna beschreven zaken zijn van toepassing op onze leerlingen, 

personeelsleden en sympathisanten. Onder sympathisanten verstaan we bezoekers van 

schoolgebonden activiteiten, ouders van leerlingen, abonnees op onze nieuwsbrieven… 

 

2. Principes 

Conservatorium Kortrijk houdt enkel strikt noodzakelijke persoonsgegevens bij en gebruikt ze enkel 

voor en in overeenstemming met het doel waarvoor deze ons zijn verstrekt. We nemen de nodige 

technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is. 

We geven geen persoonsgegevens door aan derden tenzij wettelijk vereist of nodig voor het doel 

waarvoor u deze aan ons verstrekte. 

We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en houden u, 

onder meer via deze privacyverklaring, op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. 

Stad Kortrijk en Conservatorium Kortrijk zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over deze verklaring of indien u uw persoonsgegevens wil 

raadplegen, wijzigen of laten verwijderen, dan kan u steeds contact opnemen met: 

• Petra Hamers (DPO Conservatorium Kortrijk), petra.hamers@kortrijk.be 

• Nick Vandommele (DPO Stad Kortrijk), privacy@kortrijk.be 

 

3. Van wie en waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ? 

Conservatorium Kortrijk verwerkt en gebruikt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor 

we de gegevens hebben verkregen en voor specifieke rechtsgronden.  

mailto:privacy@kortrijk.be


We verzamelen enkel de persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. 

bij inschrijving, persoonlijk/telefonisch/e-mailcontact…).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via 

derden. 

U heeft steeds het recht persoonsgegevens verstrekt op basis van toestemming terug te trekken (zie art. 

7). 

Van leerlingen jonger dan 16 jaar houden we volgende persoonsgegevens bij: 

Op basis van wettelijke verplichting: 

- Naam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, geslacht en rijksregisternummer 

- Telefoon- en/of GSM-nummer en e-mailadres van de ouders 

- Aanwezigheden tijdens de lessen 

- Gegevens omtrent leefeenheid 

- Pedagogische attesten 

- Verminderingsattesten 

Op basis van gerechtvaardigd belang: 

- Niet-gericht audiovisueel materiaal van schoolgebonden activiteiten 

- Login gegevens omtrent mijnACADEMIETM 

Op basis van toestemming door de ouders: 

- Gericht audiovisueel materiaal van schoolgebonden activiteiten 

En dit voor volgende doeleinden en rechtsgronden: 

- Leerlingenadministratie en dienstverlening 

- Deelname aan schoolgebonden activiteiten 

- Promotionele doeleinden1 

- Versturen (papier en/of e-mail) van informatie over onze werking, activiteiten, uitnodigingen 

en nieuwsbrieven 

- Het bekomen van subsidiëring door de overheid 

- Het verzekeren van leerlingen 

- Functionele behoeften2 

 

Van leerlingen ouder dan 16 jaar houden we volgende persoonsgegevens bij: 
Op basis van wettelijke verplichting: 

- Naam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, geslacht en rijksregisternummer 

- Telefoon- en/of GSM-nummer en e-mailadres van de leerling, indien van toepassing 

- Telefoon- en/of GSM-nummer en e-mailadres van de ouders, indien van toepassing 

- Aanwezigheden tijdens de lessen 

- Gegevens omtrent leefeenheid 

- Pedagogische attesten 

- Verminderingsattesten 

 
1 Onder gebruik voor promotionele doeleinden verstaan we: Publicatie op officiële sociale media van het 
Conservatorium (Facebook, Instagram) en publicatie op affiches, flyers, in een studiegids of gelijkaardige 
promotioneel drukwerk. 
2 Onder functionele behoeften verstaan we: Opvolging van login op mijnACADEMIETM , trouble shooting, 
software-evaluatie en -optimalisatie. 



Op basis van gerechtvaardigd belang: 

- Niet-gericht audiovisueel materiaal van schoolgebonden activiteiten 

- Login gegevens omtrent mijnACADEMIETM 

Op basis van toestemming door de leerling:  

- Gericht audiovisueel materiaal van schoolgebonden activiteiten 

En dit voor volgende doeleinden en rechtsgronden: 

- Leerlingenadministratie en dienstverlening 

- Deelname aan schoolgebonden activiteiten 

- Promotionele doeleinden 

- Versturen (papier en/of e-mail) van informatie over onze werking, activiteiten, uitnodigingen 

en nieuwsbrieven 

- Het bekomen van subsidiëring door de overheid 

- Het verzekeren van leerlingen 

- Functionele behoeften 

 

Van personeelsleden houden we volgende persoonsgegevens bij: 

Op basis van wettelijke verplichting: 

- Naam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, geslacht en rijksregisternummer 

- Telefoon- en/of GSM-nummer en e-mailadres 

- Rekeningnummer 

- Datum indiensttreding en loopbaangegevens 

- Bekwaamheidsbewijzen 

- Burgerlijke staat, kinderen, personen ten laste 

- Bewijs van onberispelijk gedrag 

- Medische geschiktheid 

- Stamboeknummer 

Op basis van gerechtvaardigd belang: 

- Niet-gericht audiovisueel materiaal van schoolgebonden activiteiten 

- Login gegevens op administratieplatform DKO3TM 

Op basis van toestemming door het personeelslid:  

- Audiovisueel materiaal van schoolgebonden activiteiten 

en dit voor volgende doeleinden en rechtsgronden: 

- Personeelsadministratie en dienstverlening 

- Versturen (papier en/of e-mail) van informatie over onze werking, activiteiten, uitnodigingen 

en nieuwsbrieven 

- Deelname aan schoolgebonden activiteiten 

- Promotionele doeleinden 

- Verzekering van personeelsleden 

- Het bekomen van subsidiëring door de overheid 

- Functionele behoeften 



  

Van sympathisanten houden we volgende persoonsgegevens bij: 
Op basis van gerechtvaardigd belang: 

- Niet-gericht audiovisueel materiaal van schoolgebonden activiteiten3 

Op basis van toestemming door de sympathisant: 

- Naam, e-mailadres en/of postadres 

en dit voor volgende doeleinden: 

- Versturen (papier en/of e-mail) van informatie over onze activiteiten, uitnodigingen en 

nieuwsbrieven 

- Promotionele doeleinden 

 

4. Gebruik van audiovisueel materiaal en toestemmingsprocedure 

Binnen onze werking kan Conservatorium Kortrijk foto’s of video-opnames maken waarop leerlingen, 

personeel en sympathisanten zoals ouders, bezoekers van activiteiten… te zien zijn. We maken een 

duidelijk onderscheid tussen niet-gerichte en gerichte beelden: 

• Niet-gerichte beelden hebben niet de bedoeling om één of enkele personen duidelijk in 

beeld te brengen, maar schetsen veeleer een algemeen sfeerbeeld. Individuele personen zijn 

op deze beelden niet herkenbaar of onherkenbaar gemaakt. Conservatorium Kortrijk kan 

deze beelden gebruiken voor didactische, opleidingsgerichte en/of promotionele doeleinden, 

zowel in gedrukte media als op digitale media. 

• Bij gerichte beelden gaat het om afbeeldingen waarop één of meerdere personen tijdens een 

groepsactiviteit worden uitgelicht of een afbeelding waarvoor wordt geposeerd. Voor het 

gebruik van dergelijke beelden zal telkens uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden aan 

betrokkene en aangeduid worden voor welke kanalen de afbeeldingen gebruikt zullen 

worden. U kan deze toestemming ook steeds intrekken (zie art. 7). 

Om de nodige toestemmingen te krijgen wat betreft het gebruik van gerichte beelden, hanteert 

Conservatorium Kortrijk de volgende procedure: 

• Van grote evenementen, waarbij in totaal meer dan 50 leerlingen en/of personeelsleden 

betrokken zijn, worden enkel niet-gerichte beelden bewaard of gepubliceerd. 

• Van kleine ad-hoc of periodieke evenementen, waarbij in totaal minder dan 50 leerlingen 

en/of personeelsleden betrokken zijn, worden zowel gerichte als niet-gerichte beelden 

bewaard of gepubliceerd. 

o Voor de gerichte beelden wordt voorafgaand toestemming gevraagd aan de 

betrokken leerlingen, personeelsleden of ouders. Het verzamelen van deze 

toestemmingen is de verantwoordelijkheid van de DPO van Conservatorium Kortrijk 

en gebeurt altijd in samenspraak met de communicatieverantwoordelijke van 

Conservatorium Kortrijk. 

 
3 Van sympathisanten worden enkel niet-gerichte beelden bewaard of gepubliceerd, gerichte beelden worden 
niet bewaard of gepubliceerd. 



o Voor periodieke kleine evenementen zoals toonmomenten, wekelijkse repetities… 

wordt éénmaal toestemming gevraagd voor de volledige cluster van evenementen 

gedurende een volledig schooljaar. 

o Voor het geven van toestemming wordt gewerkt met een online invulformulier of 

een te ondertekenen papieren document. 

o Betrokken personen die geen toestemming geven voor het bewaren of publiceren 

van gericht beeldmateriaal van een activiteit, kunnen geenszins worden uitgesloten 

van die activiteit. 

o Het is de verantwoordelijkheid van de DPO van Conservatorium Kortrijk om toe te 

zien dat de toestemmingsprocedure wordt nageleefd. 

• Van sympathisanten worden enkel niet-gerichte beelden bewaard en/of gepubliceerd.  

 

5. Hoe bewaart het Conservatorium uw persoonsgegevens? 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking 

(inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…). 

Zo wordt het geheel van beschikbare persoonsgegevens uitsluitend bijgehouden in: 

1. een versleutelde Microsoft Office 365TM database. Deze database is opgeslagen in de 

afgeschermde SharePointTM of OneDriveTM-cloudoplossing van Microsoft. 

2. de DKO3TM- & mijnACADEMIETM-software van ARTOSOTM. 

De volledige database van persoonsgegevens is enkel toegankelijk voor: 

• De directeur en het administratief team van Conservatorium Kortrijk 

• De onderwijsinspectie van de Vlaamse Overheid 

Een beperkt gedeelte van de database is toegankelijk voor leerkrachten4. Al deze personen zijn aan 

geheimhouding van de persoonsgegevens gehouden. Ze zijn daarover geïnformeerd en ze zijn zich 

bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Mocht er zich ondanks al deze maatregelen toch een incident voordoen waarbij uw gegevens 

betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. 

 

6. Aan wie verstrekt het Conservatorium persoonsgegevens? 

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen – ‘verwerkers’ – verstrekken 

indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de in hoofdstuk 3 beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor: 

- Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via MicrosoftTM) 

- Het opslaan en verwerken van gegevens in de softwaretoepassingen DKO3TM en 

mijnACADEMIETM van ARTOSOTM. 

 
4 Het specifiek gedeelte van de persoonsgegevens dat opgeslagen wordt in DKO3TM: Naam, adres, 
telefoonnummer van ouders of leerling, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer en aanwezigheid in de 
lessen. 



 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of waarbij dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de 

contractvoorwaarden). Met deze externe dienstverleners (verwerkers) maken wij de nodige 

afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder worden door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgegeven of verstrekt, tenzij 

dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw 

persoonsgegevens aan derde partijen of geven wij ze door voor commerciële doeleinden. 

Uw persoonsgegevens worden niet onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde 

besluitvorming of profilering.  Uw persoonsgegevens kunnen wel gedeeld worden met andere 

derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U hebt vanzelfsprekend het recht deze 

toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken echter geen persoonsgegevens aan 

partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 

7. Aanvullende bepalingen 

Bewaartermijn 

Het Conservatorium bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van 

het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de 

wettelijke vereisten te voldoen.  De bewaartermijn van persoonsgegevens varieert naargelang het 

soort gegevens. Voor een overzicht van de wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens in het 

onderwijs verwijzen we naar de desbetreffende pagina’s in de onderwijswetgeving: https://data-

onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13572 

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens 

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft 

recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht 

op de verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer 

strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het 

recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. 

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking 

van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen of bezwaar maken tegen de 

manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u het recht om de 

door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan 

een andere partij. 

Via het adres petra.hamers@kortrijk.be of via privacy@kortrijk.be kan u ons contacteren om uw 

rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u op 

passende, sluitende wijze, te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 

verzoeken. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van 

uw rechten dan vragen wij u om ons via een van de kanalen in vorige alinea te willen contacteren. 

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), bereikbaar op Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via 

commission@privacycommission.be. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13572
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13572


Wijzigingen aan onze privacyverklaring 

Conservatorium Kortrijk kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we 

een aankondiging doen. De laatste wijziging gebeurde op 1 april 2020. 


