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Advies nr. 106/2020 van 5 november 2020 

 

 

 

 

Betreft: advies m.b.t een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse 

Gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en de 

gemeenschappelijke gemeenschapscommissie tot wijziging van de 

samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de 

Franse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en de gemeenschappelijke 

gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en –bestrijding in de sport (CO-A-

2020-117) 

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”); 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (hierna “AVG”); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG”); 

 

Gelet op het verzoek om advies van mevrouw Isabelle Weykmans minister van Cultuur, Sport, Werk 

en Media van de Duitstalige gemeenschap, ontvangen op 25 september 2020;  

 

Gelet op het verzoek om advies van de heer Alain Maron, lid van het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor Gezondheid en Welzijn, ontvangen op 

12 oktober 2020;  
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Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 5 november 2020 het volgend advies uit: 

 

 

De Autoriteit stelt vast dat de tekst die het voorwerp uitmaakt van de adviesadviesaanvraag dezelfde 

is als deze door de Franse gemeenschap op 5 augustus 2020 voor advies werd ingediend. 

 

De Autoriteit verleende dienaangaande op 2 oktober 2020 het advies nr. 94/2020 en verwijst bijgevolg 

naar de analyse vervat in dat advies. 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 
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