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PRIVACYVERKLARING  

Instituut voor Theologie en Pastoraal 

 

Versie 1 – 15 februari 2022 

 

Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en 
-bescherming van: 

Instituut voor Theologie en Pastoraal (ITP) 
Potterierei 72 
8000 Brugge 

als onderdeel van het Grootseminarie Brugge ingeschreven in het KBO met ondernemings-
nummer BE 0858.348.644. 

 

Het ITP hecht belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke 
persoonlijke gegevens we van je bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk wil-
len wij je informeren wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Wij doen er al-
les aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of de 
‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG), die van kracht is sinds 25 mei 2018, en 
met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuur-
lijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 

Als organisatie is ITP verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na 
het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op 
te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: 

Instituut voor Theologie en Pastoraal 
Potterierei 72 
8000 Brugge 
secretariaat@itpbrugge.be  

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens? 

We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens als je contact met ons opneemt in het ka-
der van modules die we aan ITP aanbieden en je wenst te volgen. Er wordt gestart met het 
verzamelen van je persoonsgegevens bij inschrijving via STAP (Studenten Administratief Plat-
form). 
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Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door ITP verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 
op basis van de respectieve rechtsgronden: 

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ITP op grond van de contractuele re-
latie als gevolg van je inschrijving voor het volgen van modules aan ITP 

• Om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, het opsturen van informatie, het 
versturen van uitnodigingen 

• Om attesten en getuigschriften te kunnen uitreiken 
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake verzekeringen 

Als je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing (beperkt tot je 
verder blijven informeren over activiteiten van ITP), volstaat het ons dat mee te delen op 
(secretariaat@itpbrugge.be). Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over je 
verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Je kan al deze gege-
vens ook raadplegen op je persoonlijke fiche op STAP (www.stap.itpbrugge.be). 

Welke gegevens verwerken en bewaren wij: 

We verwerken je persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die je identificeren of die een band 
leggen met je als natuurlijke persoon. Volgende gegevens bewaren we: 

• Voornaam en familienaam 
• Adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, land) 
• Telefoonnummer (vast en mobiel) 
• Mailadres 
• Geboortedatum  
• Geboorteplaats 
• Foto 
• Huidig beroep 
• Diploma’s 
• Al dan niet recht hebbend op sociaal tarief 
• Gegevens van de betalende organisatie 
• Wanneer je het inschrijfgeld voor een initiatief van ITP overschrijft via de bank, dan 

houden wij ook het nummer van je bankrekening bij. Dit doen we om vlot terug te 
kunnen betalen mocht een activiteit geannuleerd worden. 

• De betalingen van de gevolgde modules 
• Voorgaande opleiding met recht op vrijstelling modules 
• Afspraken met diocesane vormingsverantwoordelijke betreffende opleiding 
• Elementen die je zelf aangeeft waar we rekening moeten mee houden bij de orga-

nisatie van de lessen (vb. dyslexie, mobiliteitsprobleem, gehoorstoornis, …) 
• Alle modules die je volgt aan ITP met volgende gegevens: inschrijfdatum, acade-

miejaar, betaalde prijs, de examenpunten, beschrijvende evaluatie van het examen 
en, indien van toepassing, elementen om door te geven aan de diocesane vor-
mingsverantwoordelijke van de cursist 
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De gegevens worden bewaard in STAP (Studenten Administratie Platform) door verwerker 
Koen De Wit (éénmanszaak) met maatschappelijke zetel te Potterie 5, 9940 Evergem inge-
schreven in het KBO met ondernemingsnummer BE 0810.468.652. Voor een correcte uitvoe-
ring van de taken als Verwerker wordt beroep gedaan op volgende subverwerkers: 

Google Cloud Platform: Opslag van gegevens (o.a. persoonsgegevens) en hosting van 
de webapplicatie. De verwerker heeft volgend contract afgesloten met Google LLC: 
https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause 
 
Postmark: Automatisch versturen van meldingen via e-mail vanuit de webapplicatie. De 
verwerker heeft volgend contract afgesloten met WildBit LLC: 
https://postmarkapp.com/eu-privacy#dpa 

Delen van gegevens 

Persoonsgegevens worden intern verwerkt door onze medewerkers en een beperkt aantal no-
dige gegevens staan ter beschikking van de docenten aan ITP. 

Persoonlijke gegevens van wie een opleiding volgt om een kerkelijk ambt te bekleden, een be-
noeming in het bisdom Brugge op te nemen of een wijding te ontvangen, worden enkel ge-
deeld met de diocesane vormingsverantwoordelijke van de cursist in kwestie. 

Persoonlijke gegevens van vrije studenten spelen we nooit door naar derden. 

Audiovisueel materiaal en social media 

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. Je zal hiervan op 
het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om te mel-
den of je al dan niet in beeld wil komen. 

Website en sociale media 

Op onze website en Facebookpagina komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze 
activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee.  
Onze website verzamelt nooit anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals 
browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de 
website langs waar je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. 

Bewaartermijn 

ITP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na het laatste academiejaar waarin men 
was ingeschreven bijgehouden.  
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Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoons-
gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maat-
regelen genomen: 

• Alle personen die namens ITP van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehou-
den aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten: 

• Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt 
• Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons ad-

ministratief systeem 
• Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens 
• Recht op bezwaar 
• Recht op vergetelheid of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uit-

geoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve verplichtingen niet 
onmogelijk maakt.  

• Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te 
verwerken. 

• Recht op beperking van verwerking 

Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons mail-
adres: secretariaat@itpbrugge.be  

 

Namens Instituut voor Theologie en Pastoraal 

Philippe Hallein, directeur 

15 februari 2022 


