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Privacyverklaring voor Python Coding Contest 
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Hierbij informeren wij u over de privacyaspecten van deelname aan de door Texas Instruments georganiseerde 

Python Coding Contest en de publicatie van ingezonden scripts en video’s en andere informatie op de websites, 

marketingmaterialen en social mediakanalen van Texas Instruments en T3 Europe.   

 
1 Wie is verantwoordelijk voor de Python Coding Contest? 

Texas Instruments Belgium S.A. is verantwoordelijk voor de Python Coding Contest en kwalificeert 

zich als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van 

de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.   

2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Vanwege de deelname aan de prijsvraag verzamelen we de volgende persoonsgegevens:  

• De door de Deelnemers ingezonden werken (Scripts/code en video’s); 

• De door de Deelnemers verstrekte persoonsgegevens via het inschrijfformulier; 

• Eventuele foto’s en videobeelden van de leerlingen en leerkracht(en); 

• De namen van leerlingen, hun ouders/voogden en de leerkracht(en); 

• De geboortedatum van de leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar; 

• De naam en contactgegevens van uw school; 

• Het door leerlingen, hun ouders/voogden en/of door de leerkracht(en) ingevulde 

Toestemmingsformulier om deel te nemen, en -indien van toepassing – als u uw 

toestemming heeft ingetrokken.  

 

 

3 Waarom doen wij de wedstrijd? 

De prijsvraag is bedoeld om Deelnemers te motiveren en enthousiast te maken voor coderen. Wij 

gebruiken de ingezonden werken om het publiek te informeren over de Texas Instruments producten 

en om informatie te delen over hoe TI-technologie bijdraagt om het STEM-onderwijs in Europa te 

integreren op middelbare scholen. De inzendingen worden verspreid via onze websites en onze social 

mediakanalen.  

4 Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens van u of uw leerlingen 

De wettelijke grond voor de verwerking van uw gegevens of die van uw leerlingen is de toestemming 

die u ons via het Toestemmingsformulier heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde 

intrekken, waarna wij ervoor zorgen dat wij de persoonsgegevens van u of uw leerlingen niet langer 

gebruiken, door ofwel de afbeeldingen te vervagen en de commentaren te verwijderen, ofwel door 

de opnamen volledig te verwijderen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het 

delen van de opnames door derden.  

5 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens of die van uw leerlingen? 

Wij bewaren de persoonsgegevens van u of uw leerlingen niet langer dan nodig is voor de doeleinden 

waarvoor ze worden gebruikt, zoals vermeld onder "Waarom maken wij de opnames?" In de praktijk 

betekent dit dat wij de opnames niet langer dan drie jaar bewaren. In sommige gevallen kunnen wij 



de persoonsgegevens van u of uw leerlingen langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden 

waarvoor ze worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens 

of die van uw leerlingen langer te bewaren of wanneer dit nodig is in geval van juridische claims.  

6 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens of die van uw leerlingen? 

Wij zullen ons best doen om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te 

nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van uw 

persoonsgegevens onder onze controle. Hoewel we alle redelijke zorg besteden aan een veilige 

gegevensverwerking, kunnen we niet garanderen dat de gegevensverwerking altijd veilig zal zijn. 

Houd er rekening mee dat we de opnames openbaar zullen maken op onze websites en onze social 

mediakanalen. Dit betekent dat we niet kunnen garanderen dat derden de opnames niet zullen 

bewaren of gebruiken, en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijk verder gebruik. 

7 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens of die van uw leerlingen? 

Uw persoonsgegevens of die van uw leerlingen zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen 

die bij of namens Texas Instruments Belgium S.A.. werkzaam zijn, voor de juryleden die zijn betrokken 

bij de prijsvraag en voor de partners waarmee wordt samengewerkt, op een need-to-know basis. 

Wij zullen de persoonsgegevens niet aan andere derden bekendmaken, tenzij wij het nodig achten 

om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze rechten of die van anderen te beschermen 

of om naleving van deze Privacyverklaring af te dwingen. 

8 Wat zijn uw rechten? 

Op basis van de privacyregelgeving die in België geldt, heeft u verschillende privacyrechten. Als het 

een leerling jonger dan 16 jaar betreft, komen deze rechten toe aan hun wettelijke 

vertegenwoordigers (de ouders/voogden). De privacyrechten zijn het recht op toegang, het recht op 

rectificatie, het recht op vergetelheid, het recht op beperking van de verwerking, het recht op 

overdraagbaarheid van gegevens, het recht van bezwaar en het recht om niet te worden 

onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Daarnaast 

heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar de website van de 

Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Zie deze webpagina voor een overzicht van uw rechten. 

9 Onze contactgegevens 

Neem contact met ons op als u vragen heeft:  
 

Texas Instruments Belgium SA 

Rond Point Schuman 6, box 5 

1040 Brussels  

België 

Klantenservice: 00800 484 22 737 (gratis) 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact

