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1 Algemeen 

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het 

gebruik van onze website (www.focusonemotion.be) en de diensten die wij aanbieden. Deze 

verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Focus on emotion vzw als verwerkingsverantwoordelijke, 

gevestigd te Gerhagenstraat 86, 3860 Tessenderlo met ondernemingsnummer BE0409.524.003. 

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en leden is erg belangrijk voor Focus on emotion 

vzw. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds 

conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens 

verwerken. 

Meer concreet zal Focus on emotion vzw de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor 

welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan 

noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt 

Focus on emotion vzw de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging 

waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd. 

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 04/07/2020. Focus on emotion vzw behoudt zich het 

recht om deze Privacyverklaring indien nodig aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden 

gecommuniceerd. 

2 Focus on emotion vzw 

Focus on emotion vzw is een opleidingscentrum voor Experiëntiële, Emotion-Focused en Existentiële 

Psychotherapie, Counseling & Coaching. 

In die context komt Focus on emotion vzw in contact met persoonsgegevens van klanten (of cursisten), 

kandidaat-cursisten (= sollicitanten) en leden. Focus on emotion vzw is verantwoordelijk voor deze 

gegevens, en om daar mee om te gaan op een manier die overeenkomt met de geldende wettelijke 

eisen. 

3 Persoonsgegevens 

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een 

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt 

beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de 

hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online 

identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, 

psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen 

met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken 

of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of 

op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 

gegevens. 

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-

adres onder.  
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3.1 Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Focus on emotion vzw zal enkel uw identificatiegegevens (voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-

mailadres) verwerken om te communiceren via e-mail, telefonisch, via het inschrijvingsformulier op de 

website of via de post.  

Voor sollicitatiedoeleinden (bij kandidaat-cursisten) zullen we ook gegevens over uw opleiding, 

vorming en beroep verwerken. 

Bij inschrijvingen via het platform van Resengo zal ook uw IP-adres worden geregistreerd om enerzijds 

uw locatie te bepalen en anderzijds om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-

adres. 

3.2 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Focus on emotion vzw zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken om te communiceren in het kader van 

een professionele relatie en om u te informeren over toekomstige opleidingen. 

3.2.1 Facturatie en administratie 

Focus on emotion vzw verzamelt facturatie en administratieve gegevens om haar administratieve 

verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant zijn verleend of 

onze wettelijke verplichte boekhouding te voeren. Focus on emotion vzw is wettelijk verplicht deze 

persoonsgegevens 7 jaar te bewaren. 

3.2.2 Sollicitaties 

In het kader van sollicitaties voor een opleiding verzamelen we CV’s van kandidaat-cursisten. Dit kan 

onder meer via contact e-mailadressen op de website van KU Leuven, Outward Bound Belgium of 

Focus on emotion. 

Deze CV’s worden verwijderd binnen de 9 maand na de sollicitatie indien de sollicitant niet wordt 

toegelaten tot de opleiding. Indien de persoon wordt toegelaten voor de opleiding zal de CV worden 

opgenomen in het dossier en wordt dit bijgehouden tot 9 maand na het beëindigen van de opleiding.  

3.2.3 Aanvragen tot informatie 

De persoonsgegevens die we verzamelen via de e-mailadressen op www.focusonemotion.be of via 

info@focusonemotion.be , facturatie@focusonemotion.be of secretariaat@focusonemotion.be zullen 

enkel worden gebruikt om uw gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden. 

3.2.4 Om met u in contact te blijven 

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie en communicatie te hebben met al onze klanten. 

Daarom zullen wij u contacteren om u op de hoogte te houden van relevante opleidingen, nieuwe 

opleidingen en nieuws van onze partners. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal Focus on emotion vzw gebruik 

maken van haar gerechtvaardigd belang. Als u deze communicatie van ons ontvangt kunt u te allen 

tijde aangeven dat u die niet langer wenst te ontvangen.  

3.3 Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen? 

Focus on emotion vzw zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen die deze 

persoonsgegevens mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden. Focus on emotion vzw heeft wel een 

partnership met de KU Leuven, Outward Bound Belgium en QIT-online, voor een betere dienstverlening 

kunnen uw persoonsgegevens wel gedeeld worden met andere leden van deze organisaties. 

http://www.focusonemotion.be/
mailto:info@focusonemotion.be
mailto:facturatie@focusonemotion.be
mailto:secretariaat@focusonemotion.be
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Focus on emotion vzw zal de gegevens van cursisten (klanten) die succesvol een meerjarige 

therapieopleiding hebben gevolgd, doorgeven aan de VVCEPC voor erkenningsdoeleinden.  

Voor klanten uit Nederland zullen de gegevens van geslaagde cursisten worden doorgegeven aan 

NVRG, VPeP of andere accrediterende verenigingen naar gelang welke van deze verenigingen 

werden gespecifieerd door de klant. 

Focus on emotion vzw maakt ook gebruik van een aantal verwerkers, wat betekent dat het om partijen 

gaat die uw gegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden die wij bepalen. Onder geen enkel 

beding zullen zij uw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden. 

Focus on emotion vzw zal het nodige doen om uw persoonsgegevens louter binnen de Europese 

Economische Ruimte te verwerken. 

Wij maken gebruik van het systeem van www.resengo.com als hoofdsysteem voor het beheer van onze 

reserveringsgegevens. 

Resengo zal uw persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciële of andere 

doeleinden zonder uw duidelijke toestemming dewelke u enkel kan geven op het Resengo-platform 

zelf. Door enkel te reserveren bij ons geeft u hiervoor dus nooit expliciet de toestemming. 

Wanneer u reserveert zal er voor u een passief profiel gecreëerd worden op het Resengo-platform. 

Dit om een matching op basis van e-mailadres te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen 

in de databank om dubbele registraties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke 

reserveringen op uw eigen naam gegroepeerd worden. 

Indien u uw reservering niet voltooit, wordt uw e-mailadres tijdelijk opgeslagen om u de mogelijkheid 

te geven uw reservering alsnog af te werken. Op dat moment wordt uw e-mailadres enkel binnen het 

Resengo-platform opgeslagen en dus ook niet gecommuniceerd naar ons. 

Wanneer u uw gegevens telefonisch of via mail aan ons doorgeeft zullen wij deze manueel in het 

Resengo-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van het e-

mailadres, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien u uw geboortedatum heeft 

doorgegeven) of mobiele telefoonnummer.  

Wanneer u in de reserveringsflow gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vrienden uit te 

nodigen, zal u eerst gevraagd worden uw passief profiel te activeren op het Resengo-platform 

conform het aldaar geldende privacybeleid. 

Resengo geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciële doeleinden. Resengo doet 

ook niet aan direct marketing (commerciële mailings ev. op basis van profiling) met uw 

persoonsgegevens zonder dat u hiervoor uw expliciete toestemming geeft. U kan deze toestemming 

ook steeds weer herroepen eens u deze gegeven zou hebben. 

Momenteel bestaat de mogelijkheid om uw gegevens te laten profilen op Resengo nog niet en kan u 

er dus ook nog geen toestemming voor geven. Indien dit in de toekomst wijzigt, zal u derhalve om uw 

toestemming kunnen verzocht worden. Resengo bewaart reserveringsgegevens gedurende 2 jaar. 

4 Welke rechten heeft u, en hoe oefent u ze uit? 

4.1 De inzage van uw persoonsgegevens. 

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan 

ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te 

nemen met info@focusonemotion.be. 

4.2 Het verbeteren van uw persoonsgegevens. 

U heeft het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of 

niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze 

juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met info@focusonemotion.be. 

http://www.resengo.com/
mailto:info@focusonemotion.be
mailto:info@focusonemotion.be
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4.3 Het intrekken van uw toestemming. 

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te 

nemen met info@focusonemotion.be of via de link onderaan de nieuwsbrief. 

4.4 Het wissen van uw persoonsgegevens. 

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig 

zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de 

verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen met info@focusonemotion.be. 

Let op: Wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als we deze omwille van een 

wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.  

4.5 Het overdragen van uw persoonsgegevens. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een 

tekstbestand of ander digitaal bestand. 

4.6 Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken kan u bezwaar 

aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, 

of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie. Dit kan 

u doen door contact op te nemen met info@focusonemotion.be. 

4.7 Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit 

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kan 

u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de 

Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 

 

5 Cookies 

5.1 Wat zijn cookies? 

Op onze website (www.focusonemotion.be ) maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 

informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet 

uw bezoek aan de site onder meer sneller en efficiënter verlopen. De cookies worden voornamelijk 

gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en om uw ervaring op onze website te verbeteren. Zo kan 

de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren onthouden zodat u die niet bij ieder 

bezoek opnieuw dient aan te duiden.  

Om optimaal van onze website gebruik te kunnen maken is het aan te raden de cookies te accepteren. 

Zonder cookies is Focus on emotion vzw niet in staat om een probleemloos bezoek aan de website te 

garanderen. Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te 

blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, 

kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of 

blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen 

worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op 

www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser. 

mailto:info@focusonemotion.be
mailto:info@focusonemotion.be
mailto:info@focusonemotion.be
http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
http://www.focusonemotion.be/
http://www.aboutcookies.org/
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Cookies zullen worden ingedeeld tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn 

cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. Niet-functionele cookies zijn 

cookies die kunnen worden ingevoegd voor statistische, sociale, doelgerichte of commerciële 

doeleinden. 

5.2 Welke cookies gebruiken we op www.focusonemotion.be ? 

De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het 

optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde 

tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te 

passen. 

Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch 

maximaal 2 jaar. 

Resengo 

Garandeert de goede werking van Resengo (bv. het onthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker, 

onthouden of u ingelogd bent) 

Google analytics 

Google Analytics verzamelt geanonimiseerde gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de 

werking te kunnen verbeteren. 

Hotjar 

Hotjar verzamelt gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de gebruiksvriendelijkheid te 

kunnen verbeteren. 

Application insights 

Application insights verzamelt gegevens over de performantie van Resengo met als doel deze te 

kunnen verbeteren. 

Facebook 

Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden. 
De cookies _fbp en _fr worden gebruikt door de facebook pixel app. Dit dient om de effectiviteit van 

advertenties te meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt en 

al dan niet doorklikt op bepaalde pagina's) en te vergelijken met eerdere resultaten. 

http://www.focusonemotion.be/

