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BRIEF  

Gegevensverzameling in functie van covid-19 

Datum: 9 juli 2020 

Gegevensverzameling in het kader van Covid 19 

Beste deelnemer, begeleider  

Beste ouder.  

In het kader van de beperking van de verspreiding van Covid 19 tijdens en na de taalvakantie zijn we verplicht om 

persoonsgegevens van de deelnemers en begeleiders vooraf op te vragen om indien nodig later te bezorgen aan de 

betrokken instanties (o.a. gegevensbank bij Sciensano, de contactcentra, …) om een verdere besmetting te 

onderzoeken en te vermijden.  

We respecteren bij het opvragen en doorgeven van uw gegevens uw privacy en handelen hierbij conform de GDPR-

richtlijnen. Hierbij informeren we u graag over hoe we met uw gegevens omgaan indien we deze moeten doorgeven 

aan de betrokken instanties.  

Waarom vragen we je gegevens op?  

Depauw taalvakanties binnenland vraagt persoonsgegevens op van de jongeren en begeleiders die deelnemen aan 

het kamp of speelpleinbubbel, voor het geval deze later snel zouden moeten meegedeeld worden aan de overheid. 

Deze gegevens worden bezorgd aan de betrokken overheidsinstanties en artsen in het kader van volksgezondheid 

(algemeen belang) om de verspreiding van het Covid-19 virus te verspreiden. Deze gebeurt wanneer er een 

besmetting met het Covid 19 virus is bevestigd. 

We vragen deze gegevens op om een uitbraak te kunnen linken aan een specifiek kamp. De persoonsgegevens van 

de deelnemers en begeleiders laat ons toe om een verdere uitbraak te vermijden.  

De gegevens die we opvragen en de procedure is gebaseerd op het Koninklijk besluit  van 4 mei 2020 nr. 18 (en 

daaropvolgende verlengingen nr. 25 en 44) tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd 

tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.  

Welke gegevens vragen we op?  

De organisatie vraagt enkel de volgende persoonsgegevens op (minimalisatie), conform de wettelijke verplichting 

opgenomen in bovenvermeld Koninklijk Besluit en de gegevensbank bij Sciensano.  

 Naam, voornaam van elke deelnemer uit de kamp of vakantiebubbel 

 Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en woonadres)  

 Rijksregisternummer en geslacht 

 Basisinformatie van het kamp (naam organisator, contactgegevens administratief verantwoordelijke van de 

bubbel, periode van het kamp, locatie ) 

 Persoonsgegevens van alle externe personen waarmee de leden van de bubbel in contact komen tijdens het 

kamp of de speelpleinwerking (uit het contactlogboek dat onze organisatie bijhoudt tijdens het kamp) 
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Aan wie bezorgen we deze gegevens? 

De dienst contacttracing zal contact opnemen met de organisator om te melden dat er een persoon besmet met 

COVID- 19 deelnam aan het aanbod en dat de andere deelnemers moeten verwittigd worden en op dat moment is 

het belangrijk een lijst door te mailen naar contactonderzoek@vlaanderen.be  

Als dit gecheckt en in orde lijkt zal het kamp of de speelpleinwerking ontbonden worden en zullen de deelnemers 

thuis getest worden. 

De organisatie deelt noch de identiteit noch andere persoonsgegevens van de besmette persoon mee aan andere 

deelnemers of aan ouders van de deelnemers. Dit omwille van het recht op privacy, en het feit dat het meedelen 

van deze gegevens niet strikt noodzakelijk en niet wenselijk is (proportionaliteit).  

Alle ouders worden wel geïnformeerd dat er een besmetting plaatsvond op het kamp. 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?  

Depauw taalvakanties binnenland vzw bewaart de gegevens tot 3 weken na het einde van het kamp omwille van de 

incubatietijd van 14 dagen. Nadien worden de gegevens die werden bijgehouden in het kader van Covid-19 gewist.  

De betrokken arts behoud de gegevens in zijn medisch dossier conform de voor de medische sector afgesproken 

deontologische codes en wettelijke termijnen.  

Het datacentrum bewaart de gegevens conform de voor hen opgelegde deontologische codes en wettelijke 

termijnen. Wanneer gegevens worden bijgehouden voor algemeen onderzoek, worden deze minstens 

gepseudonimiseerd.  

Hoe beschermen we jouw gegevens?  

 De gegevens worden confidentieel behandeld en geregistreerd. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot 

een aantal personen. 

 De organisatie zorgt er voor dat noch de deelnemers, noch alle ouders de persoonsgegevens inzien of 

ontvangen.  

 De leiding zorgt er voor dat enkel de verantwoordelijke in de bubbel de gegevens verzamelt en verspreidt naar 

de verplichte instanties. 

 De gegevens worden enkel met de door de overheid opgelegde en gecontroleerde instanties gedeeld (o.a. 

contactcentra regionale overheden). De artsen en betrokken overheidsinstanties waar we de gegevens aan 

bezorgen zijn gehouden aan strikte bepalingen met betrekking tot de geheimhouding van de persoonsgegevens 

via hun contract of statuut.  

 De gegevens worden niet met derden gedeeld. 

Vragen?  

Als je vragen hebt kan je steeds contact opnemen met ons.  

 

https://ambrassade.be/nl/attachments/view/jeugdkamp_gegevensBubbel
mailto:contactonderzoek@vlaanderen.be

