
   

Gegevensbeschermingsbeleid voor coachees  
 
De verwerking van persoonsgegevens (hierna “de gegevens” genoemd) waarnaar in dit 
privacybeleidsdocument wordt verwezen, is onderworpen aan EU-verordening 2016/679 van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, hierna de “privacyverordening” genoemd. 
 
Verwerkingsverantwoordelijken  
  
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: 
 

1. De Stichting tegen Kanker (stichting van openbaar nut), Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel 
Ondernemingsnummer: 0873.268.432 – RPR Brussel, 
hierna “de Stichting” genoemd  

 
2. De Coach die je hebt gekozen om mee samen te werken en aan wie de Stichting het Coaching-

kwaliteitslabel heeft toegekend (https://www.kanker.be/coach_vinden), 
hierna “de Coach” genoemd  

 
Beide verwerkingsverantwoordelijken worden hierna samen “wij” genoemd. 
 
Zoals hierna aangegeven, kunnen de Stichting en de Coach apart of gezamenlijk optreden als 
verwerkingsverantwoordelijke. 
 
Op wie is dit gegevensbeschermingsbeleid van toepassing? 
 
Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (“de gegevens”) van personen die 
tijdens of na kanker opnieuw aan het werk gaan of een actief leven willen leiden en die een beroep doen 
op het ondersteunings- en begeleidingsnetwerk van Coaches aan wie de Stichting het kwaliteitslabel 
“Coaching” heeft toegekend. 
 
Gegevenscategorieën 
 
De persoonsgegevens die wij verwerken, behoren tot verschillende categorieën, afhankelijk van de 
relatie die we met je hebben. Over het algemeen gaat het om: 
 

• Je identificatiegegevens zoals je naam, voornaam of elektronisch adres: de Stichting en de Coach 
treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Deze gegevens worden verwerkt om 
je coachingdiensten aan te bieden. 

 

• Je persoonlijk dossier dat je Coach opstelt over je gezondheidstoestand (mentale toestand en 
loopbaan): de Coach is de enige verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens. Deze gegevens 
worden verwerkt om de coach in staat te stellen je coachingdiensten aan te bieden. 

 

• Sommige gegevens over je gezondheid (mentale toestand en loopbaan) die worden gebruikt om 
(geaggregeerde en anoniem gemaakte) statistieken voor wetenschappelijk onderzoek op te 
stellen: de Stichting is de enige verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens. Deze gegevens 
mogen slechts voor één doel worden gebruikt: het opstellen van statistieken voor 
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wetenschappelijk onderzoek die aan de medische wereld worden meegedeeld nadat de 
persoonsgegevens anoniem zijn gemaakt. 

 

• Je tevredenheidsscore na je sessie met de Coach: de Stichting is de enige 
verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens. Deze gegevens worden verwerkt om de 
Stichting in staat te stellen om de goede kwaliteit van de door de Coach geleverde diensten te 
bewaken. 

 

• Alle gegevens die je op eigen initiatief aan de Stichting of de Coach meedeelt: afhankelijk van het 
geval worden de Stichting of de Coach als de enige verwerkingsverantwoordelijke van deze 
gegevens beschouwd. Deze gegevens worden verwerkt om je specifieke vragen te beantwoorden.  

 
Gebruik van je gegevens en rechtsgrond 
 
Met je toestemming (rechtsgrond: artikel 6a van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij 
gegevens voor de volgende specifieke doeleinden: 
 

• Voor de verwerking van bijzondere gegevenscategorieën (artikel 9 van de GDPR), meer bepaald 
voor de verwerking van gegevens met betrekking tot je gezondheid door de Coach wanneer deze 
je coachingdossier opstelt. 

• Voor de verwerking van bijzondere gegevenscategorieën (artikel 9 van de GDPR), meer bepaald 
voor de verwerking van gegevens met betrekking tot je gezondheid door de Stichting. Het 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker bevorderen is een van de belangrijkste 
opdrachten van de Stichting. In dit kader worden je gegevens verwerkt om anoniem gemaakte 
statistieken op te stellen, die vervolgens aan de medische wereld worden meegedeeld voor 
wetenschappelijk onderzoek. 

 
Je kunt je toestemming op elk ogenblik intrekken (zie hieronder ook “je rechten uitoefenen”). 

 
In het kader van de uitvoering van een overeenkomst (rechtsgrond: artikel 6b van de privacywetgeving) 
verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende concrete doeleinden: 
 

• In het kader van de coachingovereenkomst die je met de coach hebt gesloten, voor 
boekhoudkundige en invorderingsdoeleingen 

 
Wanneer wij een rechtmatig belang hebben in het kader van onze activiteiten als stichting van openbaar 
nut (rechtsgrond: artikel 6f van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens 
voor de volgende concrete doeleinden: 
 

• In het kader van de verwerking vaan de tevredenheidsscores door de Stichting om te waken over 
de kwaliteit van de geleverde diensten en van het label dat we toekennen. 
 

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn (rechtsgrond: artikel 6c 
van de privacywetgeving) wanneer wij een overeenkomst met jou hebben gesloten: 
 
In bepaalde gevallen is ook de Coach wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken 
en/of te bezorgen aan door de wet bepaalde administraties of instellingen (zoals de fiscus). 
 



   

Overdracht van je gegevens aan derden  
  
Wij kunnen je persoonsgegevens overdragen aan onze onderaannemers in het kader van hun 
dienstverlening (bijvoorbeeld aan het ICT-bedrijf dat ons zijn beveiligd platform ter beschikking stelt). In 
dat geval mogen deze bedrijven je gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de 
instructies die ze van ons krijgen. Bovendien dienen ze dit gegevensbeschermingsbeleid na te leven. Met 
betrekking tot je gegevens zijn ze gebonden aan ingrijpende vertrouwelijkheids- en 
beveiligingsverplichtingen. En ze kunnen in geen geval eigenaar van je gegevens worden. 
 
Je gegevens worden nooit overgedragen buiten de Europese Unie. 
 
Alleen de medische wereld ontvangt van ons (anoniem gemaakte) statistische gegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek. 
 
Bewaartermijn van je gegevens 
 
Als je contact met ons opneemt omdat je een vraag hebt, houden we je gegevens een jaar bij vanaf ons 
laatste contact. 
 
Je gegevens die met coaching te maken hebben, bewaren we tot 1 jaar vanaf het einde van de coaching. 
 
Beveiliging van uw gegevens 
 
We doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en je privacy zo veel mogelijk 
te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn,met 
name om verlies, misbruik of wijziging van de informatie die we verzamelen te voorkomen. 
Enkel medewerkers die noodzakelijk over de toegang tot je gegevens moeten beschikken om hun 
opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot je persoonsgegevens 
 

Beschrijving van je rechten en procedure om je rechten uit te oefenen 
        
Je recht op toegang en verbetering 
 
Conform de bepalingen van de privacywetgeving, heb je recht op toegang tot je gegevens opgenomen in 
ons bestand. Je hebt tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over jou te corrigeren of 
onvolledige informatie aan te vullen.  
 
Je recht om uw toestemming in te trekken 
 
Indien je ons toestemming hebt verstrekt voor de verwerking, kan je die op elk moment opnieuw 
intrekken.  
 
Je recht op verzet 
 
Je hebt te allen tijde en zonder opgave van reden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking 
van je gegevens, d.w.z. om ons te vragen je gegevens niet langer te gebruiken voor verwerkingen 
uitgevoerd basis van ons gerechtvaardigd belang en onder de bij wet bepaalde voorwaarden.  
 



   

Je recht om vergeten te worden 
 
Je hebt het recht te verzoeken dat je gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de 
gevallen vermeld in de wet (voor meer informatie zie: 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger). 
 
Je recht op beperking van de verwerking 
 
In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, kan je vragen om de 
verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we je persoonsgegevens niet meer totdat het geschil 
opgelost is. 
 
Je recht op overdraagbaarheid van de gegevens 
 
Tot slot beschikt je over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt 
meegedeeld. In dergelijk geval zullen je gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven 
bestemmeling.  
 
Uitoefening van je rechten  
 
Je dient je rechten via schriftelijke aanvraag uit te oefenen, vergezeld van een bewijs van je identiteit (om 
te voorkomen dat wij je persoonsgegevens doorgeven aan andere personen). 
 
Je kan je aanvraag richten naar volgend adres:  privacy@kanker.be 
 
In overeenstemming met de bepalingen van de privacywetgeving wordt je aanvraag behandeld binnen 
een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf het moment waarover wij over alle nodige informatie 
beschikken om je aanvraag te verwerken. Als je aanvraag complex is, kan deze periode met maximaal twee 
maanden worden verlengd, in dergelijk geval zullen wij je hierover vooraf informeren. 
 
Je kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 
Brussel of per E-mail gericht aan contact@apd-gba.be.  
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