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Inschrijvingsformulier LuKiArt vzw – Kinder-Kunst-Ateliers te Sint-Martens-Latem 
schooljaar 2018 – 2019 

• velden met een * zijn verplicht 
 

Naam van het kind *  

Geboortedatum van het kind *  

Adres (Straat en Nummer) *  

Postcode *  

Woonplaats *  

emailadres *  

Telefoonnummer  

Naam nood-contactpersoon  

ev. Nood-telefoonnummer   

Naam nood-contactpersoon2  

ev. Nood-telefoonnummer2  

Is er iets wat wij moeten weten 
ivm. uw kind (allergie, medicatie, 
bijzondere zorg of aanpak, …), deel 
dit dan met ons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.lukiart.be/
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Publicatie beeldmateriaal en bepalingen ivm “gebruik persoonsgebonden gegevens” : 
 
Ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………. ouder/voogd van  
……………………………………………………………………………………………  
geeft aan LuKiArt vzw de toelating om beeldmateriaal (foto’s, video- en filmopnames) waarop mijn kind 
staat wel/niet (doorstrepen wat niet past) te maken 
 
en wel/niet (doorstrepen wat niet past) ) te gebruiken voor de publicaties op de website, in andere 
media (folder, ...) 
 
Deze toelating geldt voor het schooljaar 2018-2019. 
 
U verklaart hierbij dat u het “Huishoudelijk reglement” van LuKiArt vzw hebt ontvangen. 
 
U verklaart hierbij dat u de “Privacyverklaring” van LuKiArt vzw omtrent het gebruik van 
persoonsgebonden gegevens (blz 3, en 5 van dit document) aanvaardt. 
 
 
 
 
 
 
Datum       Handtekening 
 
 
 
 
 
   

http://www.lukiart.be/
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Privacyverklaring van LuKiArt vzw 
 

LuKiArt vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt 
gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over 
welke gegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan. 

LuKiArt vzw  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren. 

Als LuKiArt vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: LuKiArt vzw – Twee Dreven 29 – 9830 
Sint-Martens-Latem of via Sabine.Pauwaert@telenet.be 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door LuKiArt vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 
rechtsgronden :  

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van LuKiArt vzw (reguliere 2-wekelijkse ateliers 

conform het inschrijvingsformulier, occasionele ateliers conform inschrijving) 

• om gepast te kunnen handelen bij noodsituaties tijdens onze activiteiten (daarvoor is de map 

met noodgegevens steeds aanwezig in het atelier tijdens het atelier, de map wordt nooit 

onbeheerd achtergelaten en is enkel toegankelijk voor de begeleiders van de ateliers) 

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor extra en speciale activiteiten 

• het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting op bijhouden aantal 

leden van de vereniging) 

• het voldoen van de wettelijke verplichtingen van vzw’s 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en 
opslagen op papier en/of electronisch)/ verzamelen/ verwerken : 

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 

http://www.lukiart.be/
mailto:Sabine.Pauwaert@telenet.be
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• Persoonlijke kenmerken : geboortedatum 

• Naam en telefoonnummer Nood-contactpersoon (ev. van een 2de nood-contactpersoon) 

• Medische gegevens ivm allergie, medicatie, bijzondere zorg waarover wij moeten beschikken om 

adequaat te kunnen handelen in noodsituaties 

• Foto’s en video- en filmopnames gemaakt tijdens de ateliers (dit voor publicatie op onze website, 

flyers, folders,…) 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 
verkregen. 

Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

• het verzorgen van de internet omgeving (web-site en webhosting); 

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 

• Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de 
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door 
u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn 
buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. De 
toestemming wordt gegeven door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier. 

Bewaartermijn  

LuKiArt vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens verzameld dmv het 
inschrijvingsformulier worden niet langer dan één jaar bewaard, de persoonsgegevens verzameld in het 
kader van extra activiteiten worden maximaal 5 jaar bewaard. 

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van 
u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen 
genomen 

• Alle personen die namens LuKiArt vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

http://www.lukiart.be/
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• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 
incidenten; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• Onze begeleiders, vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens 
kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens 
door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy 
Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Wijziging privacy statement 

LuKiArt vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op 
onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur 
ons een e-mail als u deze wilt raadplegen  
  

http://www.lukiart.be/
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Opmerkingen omtrent de inschrijving : 
 

• de (minimum)prijs voor de volledige reeks van ateliers (20 sessies, incl. lidgeld, incl. afsluitend 
feest-moment) bedraagt 220 € per kind 

• de (minimum)prijs voor de volledige reeks van opstap-ateliers (20 sessies, incl. afsluitend feest-
moment) bedraagt 170 € per kind 

• inschrijven per semester kan ook, dan kunt u 2 maal per jaar 120€ voor 10 sessies betalen (1ste 
2betaling voor de start in september t.e.m. januari, 2de betaling voor februari t.e.m. juni) ( voor 
de opstapateliers kan u 2 maal per jaar 90 € betalen) 

• een 2de kind van hetzelfde gezin krijgt 10% korting, een 3de en alle volgende 20% korting 

• gelieve het inschrijvingsgeld (inclusief lidgeld) voor de aanvang van de ateliers (voor 1 september 
2018) over te maken op rekeningnummer BE10 9731 1721 1804 van LuKiArt vzw – Twee Dreven 
29 – 9830 Sint-Martens-Latem, met vermelding van de naam van uw kind 

• uw kind is pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld betaald is, u ontvangt daarvan bericht 

• indien u voor de aanvang van de ateliers nog niet betaald heeft, is uw kind NIET verzekerd 

• de ateliers starten als er voldoende inschrijvingen zijn (minimum 10 kinderen per groep), u wordt 
daaromtrent tijdig verwittigd, indien de ateliers niet doorgaan, wordt het inschrijvingsgeld 
integraal teruggestort 

• de ateliers gaan door in De Oase, Constant Permekelaan 54, 9830 Sint-Martens-Latem 

• indien u betaald heeft en toch wenst te annuleren voor de start van het schooljaar, zien we ons 
genoodzaakt om 10% annulatiekosten aan te rekenen 

• na inschrijving ontvangt u de kalender (die ook steeds via www.lukiart.be beschikbaar is) en een 
kopie van ons Huishoudelijk Reglement – Deelnemers 

• bij vragen kunt u steeds bij ons terecht via sabine.pauwaert@telenet.be of via tel. 0475 803403 
  

http://www.lukiart.be/
http://www.lukiart.be/
mailto:sabine.pauwaert@telenet.be


 

LuKiArt vzw – Twee Dreven 29 – 9830 Sint-Martens-Latem 
www.lukiart.be  , tel. 0475 803403 Sabine Pauwaert 

 
7 

 
 

 

• we willen onze dienstverlening waar nodig bijsturen, daarom willen we u een paar minuten 
vragen om de volgende vragen te beantwoorden 

 

• we hebben een aantal suggesties voor het inrichten van extra project-ateliers (in reeksen van 
ateliers van 2 uur, het aantal ateliers hangt af van het onderwerp) naast de doorlopende ateliers, 
(daar is apart voor in te schrijven en apart te betalen).  voor deze ateliers willen we graag peilen 
naar jullie interesses en voorkeurdagen 

• bij voorkeur op : 
o woensdagnamiddag        [  ] 
o zaterdagvoormiddag         [  ] 
o zaterdagnamiddag      [  ] 
o zondagnamiddag      [  ] 

 

• duidt met een X aan welke onderwerpen je interesseren : 
o Street Art : van schets naar ontwerp voor een muurschildering [  ] 
o Techno Art: van schets naar 3D printen, laser cutten, robots, …  [  ] 
o Hedendaagse Illustratie van een sprookje    [  ] 
o Animatie: van schets naar bewegend beeld    [  ] 
o Fotografie        [  ] 
o Haiku en verbeelding       [  ] 
o Zijde- en stof schilderen      [  ] 
o Mozaïek        [  ] 
o porseleinschilderen       [  ] 
o Origami+ (Papier beschilderen, vouwen ,…)    [  ] 
o de oorlog aan de hand van getuigenissen met een kinderblik [  ] 
o een aantal tentoonstellingen in groep bezoeken   [  ] 
 
o andere suggesties: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• ev. andere suggesties en/of opmerkingen : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.lukiart.be/

