
 

Privacybeleid 
belangenafweging toepassing ‘gerechtvaardigd belang’ voor digitale 

nieuwsbrief en uitnodiging activiteiten INTKO 

Algemeen kader 

Doel van het document 
Zorgvuldige beoordeling maken inzake het evenwicht van het belang van de organisatie en het respecteren 
van de belangen, vrijheden en rechten van de betrokkenen. 

Inhoud 
Het betreft de verzending van een digitale nieuwsbrief (2x jaar), en uitnodiging voor een activiteit of 
studiedag naar professionele partners en betrokken bij het tweedekansonderwijs.  

Ingeroepen gerechtvaardigd belang:  
Direct marketing: niet commerciële boodschappen van een vereniging. 

Volgende uitsluitingen zijn niet van toepassing :  
• Overheidsinstantie kan deze grond niet gebruiken (AVG – art. 9) 
• Gegevens van kinderen (AVG – recital 47 expliciet vermeld) 
• Gevoelige gegevens (daarvoor is normaal altijd toestemming nodig, tenzij uitzondering in art. 9 AVG) 
 

Vragenlijst 

Wat is de relatie tussen de betrokken persoon en de organisatie? 
INTKO is een samenwerkingsverband tussen de CVO in de regio Halle-Vilvoorde die een aanbod hebben in 
het tweedekansonderwijs en de partners VDAB en Centrum Basiseducatie. 
2 Keer per jaar wordt er een digitale nieuwsbrief verzonden met informatie over de (nieuwe) opleidingen, 
de infomomenten, de mogelijkheid om in te schrijven op een presentatiemoment, enz. 
Daarnaast kan er ook een uitnodiging worden verstuurd voor een activiteit of studiedag in het kader van 
het tweedekansonderwijs. 
Gezien het adressenbestand volledig bestaat uit mensen en organisaties die op professioneel gebied een 
directe of indirecte link hebben met het tweedekansonderwijs gaan we ervan uit dat de informatie nuttig is 
voor de contactpersoon of eventuele klanten van de contactpersoon.  
Met de meeste contactpersonen is er een professionele band via de scholen, een regionaal of provinciaal 
overleg, een raad van bestuur of via een doorverwijzing van klanten naar het tweedekansonderwijs.  

Verwacht de betrokken persoon dat zijn/haar gegevens worden verwerkt? 
De e-mailadressen zijn in het verleden verzameld op basis van een bestaande professionele relatie met de 
contactpersonen. Men kan ook spontaan inschrijven op de nieuwsbrief, of zich uitschrijven. 
De mailadressen worden niet verwerkt of gebruikt voor andere doeleinden. 

Kan de gegevensverwerking het individu negatief beïnvloeden? 
Neen, het gaat om het gebruik in een professionele relatie. 

Zijn de te verwerken gegevens tot een minimum beperkt? 
De gegevens die worden opgevraagd zijn tot een minimum beperkt: 
• Voornaam (verplicht)  
• Familienaam (verplicht) 
• E-mailadres (verplicht veld)  
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• Organisatie of bedrijf (niet verplicht).  

Toon aan dat de verzamelde gegevens niet voor een ander doel gebruikt kunnen worden.  
De toegang tot de databank is beveiligd en beperkt tot een minimum aantal personen.  
Bij inschrijving op de nieuwsbrief wordt gewerkt met een double opt-in om misbruik te voorkomen. 

Is de gegevensverwerking in het belang van de klant? 
De nieuwsbrief kan onze partners of hun klanten helpen om een gepaste oplossing te vinden voor 
ongekwalificeerde uitstroom van volwassenen. 

Heeft de betrokkene er belang bij dat zijn gegevens niet worden verwerkt? 
Er is geen verdere verwerking van gegevens. 

Is er een niet-evenredige machtsverhouding tussen de organisatie en het individu? 
De betrokkene kan zich op elk moment uitschrijven via de link die in elke nieuwsbrief of uitnodiging is 
opgenomen 

Wordt er redelijke informatie over de verwerking verstrekt en worden de verwerkingsdoeleinden 
specifiek vermeld? 
Voor men inschrijft op de nieuwsbrief is in een eenvoudig en helder taalgebruik toegelicht wat de inhoud 
en frequentie is. Er is tevens een verwijzing naar het privacybeleid en akkoord-verklaring voor verwerking 
van de gegevens. 

Zijn de persoonsgegevens rechtstreeks van het individu verkregen of indirect verzameld? 
Een deel van het adressenbestand bestaat uit e-mailadressen die via de CVO en het CBE zijn ontvangen, of 
zijn partners van INTKO. 
Men kan ook rechtstreeks op de nieuwsbrief inschrijven via de website. 

Kan de gegevensverwerking door de klant als opdringerig of ongepast worden gezien? 
Gezien de personen of organisaties in het adressenbestand zijn opgenomen omwille van een professionele 
relatie gaan we ervan uit dat de informatie niet als ongepast of opdringerig wordt gezien. 

Is deze gegevensverwerking noodzakelijk om het gegevensverwerkingsdoel te bereiken? Is er een andere 
manier is om dat doel te bereiken? 
De gegevens die worden opgevraagd zijn tot een minimum beperkt voor de verzending van een digitale 
nieuwsbrief of uitnodiging. De nieuwsbrief per post versturen zou niet alleen meer kosten maar ook tot 
gevolg hebben dat er meer persoonlijke informatie van de contactpersonen moet worden opgevraagd.  

Zijn er maatregelen genomen om de belangen en rechten van de betrokken persoon te verbeteren bij de 
voorgestelde manier van verwerking? 
Ja er is op elk moment een recht op uitschrijven. 
 

Besluit 

Er is er een goed evenwicht tussen het belang van INTKO en de rechten en vrijheden van de betrokken 
personen en organisaties. De nieuwsbrief bevat informatie die professioneel van belang kan zijn voor onze 
partners en eventueel klanten van de partners. We gaan er bijgevolg van uit dat de nieuwsbrief of 
uitnodiging niet als storend worden ervaren. 
Er is op elk moment de mogelijkheid om zich uit te schrijven. De procedure om uit te schrijven wordt bij 
elke mailing in een eenvoudig taalgebruik toegelicht. 
De mailadressen zijn beveiligd en worden niet gebruikt voor andere doeleinden. 
 


