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PRIVACYVERKLARING KORAAL VZW 
AFDELING KINDEROPVANG 
 
1. Identiteit van de organisatie 
 
IBO Koraal wordt georganiseerd door Koraal vzw: 
Maatschappelijke zetel: Koraal vzw, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen.  
Ondernemingsnummer: 0408-499-464  
 
Algemeen Directeur: Philippe Maes 
 
2. Welke informatie wordt verzameld? 

IBO Koraal verzamelt volgende persoonsgegevens: 
- Gezinsgegevens (naam ouders/voogd, adres, email, telefoon en in functie van terugbetalingen 

het bankrekeningnummer) 
- Namen van personen die kinderen mogen afhalen in het IBO (en hun relatie tot het kind) 
- Kindgegevens (naam, geboortedatum, essentiële medische gegevens, schoolgegevens) 
- Enkel voor intern gebruik én na toestemming van ouders: beeldmateriaal (foto’s en 

filmmateriaal) 
- Opvangmomenten 
 
3. Waarom wordt deze informatie verzameld? 

De persoonsgegevens van kinderen en gezinnen worden gebruikt voor: 
- de klantenadministratie 
- de facturatie 
- de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang 
- de ontwikkeling van een beleid 
- de naleving van de subsidievoorwaarden  
 
4. Toelichting wettelijke basis gegevensverzameling 

De persoonsgegevens van kinderen en gezinnen worden verwerkt omwille van: 
- Een wettelijke verplichting (bv. naar subsidiërende overheden) 
- Een contractuele basis: noodzakelijke voor de uitvoering van de overeenkomst (bv. 

opvangovereenkomst) 
- Vitaal belang: uit medische noodzaak 
- Algemeen belang: op bevel van politie 

Indien er door de ouders of voogd onvolledige of incorrecte gegevens worden verstrekt, schort 
dit de opvangovereenkomst zonder voorafgaande berichtgeving onmiddellijk op. 
 
5. Wie heeft toegang tot de verzamelde persoonsgegevens? 
 
- Medewerkers van Koraal vzw die omwille van de uitvoering van hun taken of in functie van de 

algemene veiligheid toegang moeten hebben tot deze gegevens. 
- Subsidiërende overheden die persoonsgegevens opvragen in het kader van hun betoelagings- 

en erkenningsvoorwaarden. 
- Onderaannemers die omwille van de aard van hun dienstverlening toegang moeten hebben tot 

persoonsgegevens (bv. IT-bedrijf die de inschrijfapplicatie beheerd) 
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6. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 

Persoonsgegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving 
van de toepasselijke regelgeving.  De specifieke bewaartermijnen van deze persoonsgegevens 
zijn opgenomen in het verwerkingsregister van Koraal vzw. 
 
7. Hoe verzamelt de organisatie persoonsgegevens? 
 
Koraal vzw verzamelt enkel persoonsgegevens die door de ouders/voogd zelf worden aangeleverd 
of die betrekking hebben op het gezin van de betrokkene. 
 
Indien ouders/voogd zich laat vertegenwoordigen door een derde (bv. sociale organisatie die het 
gezin begeleidt) dient deze steeds voldoende gemachtigd te zijn door de ouders/voogd. 
 
8. Wat zijn uw rechten? 
 
- Wil u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat zelf doen via uw online profiel 

(https://ibo.koraal.be) 
- U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met privacy@koraal.be 
- U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die IBO Koraal over u verwerkt, inzien en 

eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.  
- Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen 

bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 
- Koraal vzw heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen zonder voorafgaand bericht. U 

kan steeds een actuele en geldende privacyverklaring terugvinden op de website van Koraal 
vzw (zie webpagina’s ‘Kinderopvang’). 

 
9. Hoe worden de persoonsgegevens beheerd en beveiligd? 
 
Koraal vzw verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de 
persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese 
privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016.   
 
Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers 
(bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken.  
 
Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels en doen al het mogelijke om de 
vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. 
 
10. Vragen, bemerkingen of klachten 
 
Voor verdere vragen of bemerkingen kan u contact opnemen met Koraal vzw: 
- Per brief: Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen 
- Per email: privacy@koraal.be 

Voor klachten kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 
- Per brief: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
- Per email: commission@privacycommission.be 

 
 


