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In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven 
over hoe wij omgaan met uw gegevens. We doen er alles aan om uw privacy te 

waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IALA vzw 
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 

de General Data Protection Regulation (GDPR). 
 

 
Uw privacy als cliënt, aanvrager van diensten. 

De persoonsgegevens die u als cliënt, aanvrager van diensten, zelf doorgeeft bij 
uw aanvraag aan IALA vzw runningtherapie.be worden enkel doorgegeven aan 
de betrokken diensteverleners, runningtherapeuten. 

Zowel de dienstverleners als IALA vzw houden zicht hierbij strikt aan de privacy 
wetgeving.  

U heeft steeds de mogelijkheid om uw gegevens te raadplegen, te wijzigen of te 
laten verwijderen. Informatie aanvragen, wijzigingen doorgeven of gegevens 
verwijderen van uw gegevens kan via info@runningtherapie.be. 

 
 

Uw privacy als inschrijver opleiding of bijscholingen. 
De persoonsgegevens die u als inschrijver opleiding of bijscholingen zelf 

doorgeeft bij uw aanvraag of inschrijfformulier aan IALA vzw runningtherapie.be 
worden enkel gebruikt voor het beheer van de opleidingen, bijscholingen. 
U heeft steeds de mogelijkheid om uw gegevens te raadplegen, te wijzigen of te 

laten verwijderen. Informatie aanvragen, wijzigingen doorgeven of gegevens 
verwijderen van uw gegevens kan via info@runningtherapie.be. 

 
 
Uw privacy als diensteverlener, runningtherapeut 

De persoonsgegevens die u als dienstverlener runningtherapie zelf doorgeeft aan 
vzw IALA runningtherapie.be, verschijnen - mits uw toestemming – in het 

kwaliteitsregister van geaccrediteerde runningtherapeuten vzw IALA 
runningtherapie.be. Hierbij kan de runningtherapeut zelf aangeven welke 
gegevens hij in het kwaliteitsregister wenst te zetten. De runningtherapeut kan 

te allen tijde aanpassingen doorgeven en aangeven of hij al dan niet in het 
publieke kwaliteitsregister wil verschijnen.  

Het e-mailadres dat de runningtherapeut ingeeft in zijn persoonlijk 
toetredingsformulier wordt gebruikt voor het versturen van informatieve 
nieuwsbrieven met betrekking tot kwaliteitsbevordering in runningtherapie en 

aanverwante competenties. 

VZW IALA – runningtherapie.be hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. 
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De runningtherapeut kan te allen tijde de gegevens raadplegen, laten wijzigen of 

zich laten uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. Dit kan via 
info@runningtherapie.be of via de link onderaan in de nieuwsbrief. 

Persoonsgegevens blijven bewaard in het kwaliteitsregister totdat de 
runningtherapeut zijn persoonlijke toetreding opzegt per e-mail naar 
info@runningtherapie.be of tot hij niet meer voldoet aan de 

toetredingsvoorwaarden van vzw IALA runningterapie.be. 
 

 
Privacy verklaringen gegevens 
De doorgegeven gegevens aan vzw IALA worden onder geen enkel beding 

doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. 
IALA vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

 
 
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring hierover vragen heeft of 

contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:  
IALA vzw - Het Putteken 3 - 2288 Grobbendonk-Bouwel 

info@runningtherapie.be - 0032 494 700 394 
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