
 

Privacyverklaring Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks 
 

 

Overeenkomstig de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, vindt u hier informatie over de 
verwerkingen die het Certaminacomité vzw met uw persoonsgegevens uitvoert, en de 
beleidsmaatregelen die het comité neemt om deze te beschermen. 

Met dit document vervult het Certaminacomité vzw zijn informatie- en transparantieverplichtingen 
ten aanzien van de deelnemers en de juryleden van de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks. 

Hoewel dit document te goeder trouw zo volledig en juist mogelijk werd opgesteld, kan het 
Certaminacomité vzw geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolledigheden of 
onnauwkeurigheden. 

 

1. Begrippen 

• Certaminacomité vzw: het Certaminacomité vzw is het uitvoerend comité van de Vlaamse 
Olympiade Latijn en Grieks; het comité organiseert jaarlijks de Olympiadewedstrijden Latijn 
en Grieks; 

• gegevensverwerking: het verzamelen, opslaan, onderling koppelen, opmaken en publiceren 
van gegevens, al dan niet in digitale vorm; 

• klassikale wedstrijden: de Vergiliuswedstrijd (Latijn) en de Homeroswedstrijd (Grieks) voor 
klassen van de 3de graad ASO; de klassikale wedstrijden worden jaarlijks georganiseerd, de 
leerlingen nemen in klasverband deel; 

• individuele wedstrijden: de Cicerowedstrijd (Latijn) en de Platowedstrijd (Grieks) voor 
leerlingen van het 2de jaar van 3de graad ASO; de individuele wedstrijden worden jaarlijks 
georganiseerd, de leerlingen nemen individueel deel; 

• internationale wedstrijden: het Certamen Viterbiense (Viterbo, Italië – voor laureaten van de 
Platowedstrijd) en het Certamen Ciceronianum Arpinas (Arpino, Italië – voor laureaten van 
de Cicerowedstrijd). 

 

2. Doelgroep 

Deze privacyverklaring is bedoeld voor leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen die deelnemen 
aan de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks, en voor de juryleden die de ingestuurde 
wedstrijdvertalingen beoordelen. 

 

3. Verantwoordelijken 

Het Certaminacomité vzw is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van leerlingen, 
leerkrachten, schoolbesturen en juryleden. 

 



4. Verwerkingen 

4.1. Verwerkingsdoeleinden 

Het Certaminacomité vzw verwerkt gegevens van leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen voor 
de volgende doeleinden: 

• de organisatie van de klassikale en individuele wedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn en 
Grieks; 

• de deelname van de laureaten van de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks aan de internationale 
wedstrijden; 

• het samenstellen van jury’s om de ingestuurde wedstrijdvertalingen te beoordelen; 

• de rapportering aan het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse 
overheid. 

 

4.2. Verwerkte leerlinggegevens 

4.2.1. Om een leerling in te schrijven voor de individuele wedstrijden van de Vlaamse Olympiade 
Latijn en Grieks is het noodzakelijk dat wij de volgende leerlinggegevens verwerken: 

• identificatiegegevens (voornaam en naam); 

• privé-contactgegevens (adres, telefoon, e-mailadres); 

• de gegevens van de school (naam, adres, e-mail, naam van de schooldirecteur); 

• het jaar en de studierichting die de leerling volgt; 

• de klas van de leerling (naam van de klas); 

• de naam van de leerkracht Latijn of Grieks die de leerling begeleidt; 

• de schoenmaat van de leerling (voor de ‘Romeinse’ sandalen die als prijs worden geschonken) 

 

4.2.2. Om een leerling in te schrijven voor de internationale wedstrijden is het noodzakelijk dat wij 
bijkomend ook de volgende leerlinggegevens verwerken: 

• identificatiegegevens (nationaliteit, nummer identiteitskaart, rijksregisternummer, 
geboorteplaats en -datum); 

• privé-contactgegevens (gsm-nummer van de leerling, contactgegevens van moeder, vader of 
voogd van de leerling); 

• medische gegevens (bloedgroep, contactgegevens huisarts, vaccinatiedata, chronische ziektes 
en allergieën, medicatie, gegevens ziekteverzekering, gegevens reisbijstandsverzekering). 

 

4.3. Verwerkte leerkrachtgegevens 



Om een leerling in te schrijven voor een wedstrijd van de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks is het 
noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken van leerkrachten die klassen of individuele 
leerlingen begeleiden met het oog op deelname aan de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks: 

• identificatiegegevens (voornaam en naam); 

• contactgegevens (e-mailadres); 

• de gegevens van de school (naam, adres, e-mail, naam van de schooldirecteur) waar de 
leerkracht een of meer deelnemende klassen of leerlingen begeleidt; 

• de namen van de deelnemende klas(sen, ja(a)r(en) en de studierichting(en) die de leerkracht 
begeleidt; 

• de namen van deelnemende leerlingen die de leerkracht begeleidt; 

 

4.4. Verwerkte gegevens van juryleden 

Om jaarlijks voor de verschillende wedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks jury’s 
samen te stellen om de wedstrijdvertalingen te beoordelen, is het noodzakelijk dat wij de volgende 
gegevens van juryleden verwerken: 

• identificatiegegevens (voornaam en naam); 

• privé-contactgegevens (adres, telefoon, e-mailadres). 

 

4.5. Verwerkte schoolgegevens 

Het Certaminacomité vzw verwerkt de schoolgegevens die publiek beschikbaar zijn op de 
overheidswebsite van Onderwijs Vlaanderen (https://onderwijs.vlaanderen.be). 

Daarnaast verwerken wij: 

• het aantal leerlingen van een afzonderlijke klas of klasgroep die deelneemt aan de klassikale 
wedstrijden (Vergiliuswedstrijd en Homeroswedstrijd). 

 

5. Ontvangers 

• het Certaminacomité vzw verwerkt de gegevens sub 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 met het oog op de 
organisatie van de verschillende wedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks, en met 
het oog op de deelname van laureaten aan de internationale wedstrijden; 

• het Certaminacomité vzw publiceert enkele gegevens sub 4.2.1 (naam, voornaam, klas, 
studierichting van de leerling(en)) op de diploma’s van de wedstrijden; 

• het Certaminacomité vzw publiceert identificatiegegevens, en gegevens over de school en 
studierichting van deelnemende leerlingen en begeleidende leerkrachten (sub 4.2.1 en 4.3) die 
laureaat zijn of een eervolle vermelding behalen, in een gelegenheidsmap bij de jaarlijkse 
proclamatie met prijsuitreiking; 



• het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid ontvangt een 
deel van de leerlinggegevens sub 4.2.1 in verband met de verplichte rapportering aan de 
Vlaamse overheid die de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks subsidieert; 

• de transportmaatschappijen, reisverzekeringsmaatschappijen, en de wedstrijdorganisatie van de 
internationale wedstrijden ontvangen een deel van de leerlinggegevens sub 4.2 met het oog op 
de organisatie van de internationale wedstrijden. 

 

6. Verwerkers 

Het Certaminacomité vzw gebruikt onderstaand platform bij de verwerking van gegevens van 
leerlingen, leerkrachten en juryleden: 

• G Suite for Education 

 

7. Voorwaarden 

De opgevraagde gegevens worden verwerkt en bewaard zolang dat nodig is voor de organisatie van 
een of meer wedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks, en voor de verplichte 
periodieke rapportering aan het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse 
overheid. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende 
regelgevingen. 

Indien het Certaminacomité vzw bepaalde gegevens langer wil bewaren, dan zal zij daar expliciet de 
toestemming voor vragen. 

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid van de 
Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks kunt u opvragen via het e-mailadres info@certamina.be. 

 

8. Rechten inzake privacy 

8.1. Rechten uitoefenen 

U kunt zich steeds op onderstaande rechten beroepen: 

• recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang 
toe heeft, waarom het Certaminacomité vzw die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt, en 
hoe lang ze bewaard worden; 

• recht op inzage: u mag steeds een kopie opvragen van de gegevens die het Certaminacomité 
vzw van u heeft; 

• recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om die aan te passen; 

• recht op gegevenswissing: u kunt vragen dat gegevens die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn 
voor de organisatie van een of meer wedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks, 
permanent en volledig verwijderd worden; 

• recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking 
van bepaalde gegevens, kunt u vragen om deze verwerking te stoppen; 



• recht van bezwaar: indien u niet akkoord gaat met de grondslag van een verwerking of met de 
manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kunt u zich hiertegen verzetten; 

• recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer 
Certaminacomité vzw algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde 
gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens, dan kunt u zich hiertegen verzetten; 

 

Voor meer uitleg over deze rechten, of om u op een van deze rechten te beroepen, kunt u contact 
opnemen via het e-mailadres info@certamina.be. 

Bij eventuele disputen of twijfel, kunt u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake 
privacy en de verwerking van persoonsgegevens: https://www.privacycommission.be/. 

 

8.2. Gerechtvaardigd belang 

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag: 

• de verplichte periodieke rapportering aan het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 
van de Vlaamse overheid. 

 

8.3. Geautomatiseerde besluitvorming 

Het Certaminacomité vzw gebruikt geen gegevens van leerlingen, leerkrachten, schoolbesturen of 
juryleden voor een of andere vorm van volledig geautomatiseerde besluitvorming. 

 


