PRIVACY VERKLARING
DE VERENIGDE WILLEBROEKSE ZWEMCLUB VZW
De Verenigde Willebroekse Zwemclub VZW, met ondernemingsnummer 0412023039 en zetel te Willebroek, Grote
bergen 16 (hierna “VWZ” of zwemclub, of wij) 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 omgaan met die persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De zwemclub houdt zich in alle gevallen aan het toepassen van de
toepasselijke privacy wet- en regelgeving, waaronder die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:






wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
wij de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren;

VWZ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze
privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
onderstaande contactgegevens:
Secretariaat.VWZ@skynet.be
Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens worden door onze zwemclub verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden:








om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze zwemclub (dit zijn o.a. zwemlessen, trainingen,
PACO-wedstrijden, competitiewedstrijden, recreatieve wedstrijden, stages, bijscholingen, teambuilding,
clubfeest, ... )
het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
het bekomen van subsidiëring door de lokale overheid;
het bekomen van subsidiering door de Vlaamse Zwemfederatie en de Koninklijke Belgische Zwembond;
om te kunnen deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door clubs over heel België;
voor het verstrekken van algemene gegevens aan officiële instanties;
voor het bijhouden van clubrecords (website).

De rechtsgronden waarop wij ons beroepen zijn de uitvoering van de contractuele relatie met onze leden, het
gerechtvaardigd belang en eventueel uw toestemming.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij van u vragen, verzamelen, opslagen en verwerken:





persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, Gsm-nummer, e-mail;
identiteitsgegevens uitgegeven door overheid;
persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit;
foto’s en videobestanden.

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.

VWZ Privacy verklaring

2018-2019

PRIVACY VERKLARING
DE VERENIGDE WILLEBROEKSE ZWEMCLUB VZW
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 het verwerken van persoonlijke gegevens voor ledenorganisatie;
 het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 het verwerken van persoonlijke gegevens voor wedstrijd-verwerking;
Indien deze derden zich buiten de EU bevinden, dan bevinden die derden zich in landen met een adequaat privacy
stelsel dat gelijkwaardige bescherming biedt als binnen de EU.
Zo geven wij ook gegevens door voor;





het bekomen van subsidies (aan lokale overheden en de Vlaamse Zwemfederatie);
deelname aan wedstrijden georganiseerd door andere clubs;
deelname aan bijscholingen;
deelname aan andere activiteiten zoals stages, teambuilding,

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor toestemming is gegeven door
de ouder of wettelijke vertegenwoordiger door betaling van het lidgeld.
Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking en tegen ongeoorloofde vormen van verlies, misbruik, wijziging of
vernietiging. Ondanks onze inspanningen kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen
alle bedreigingen.
Wij zorgen ervoor dat toegang tot uw persoonsgegevens alleen wordt verschaft aan personen voor wie dit
noodzakelijk is. Al deze personen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij maken regelmatig een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
Uw rechten
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen of een beperking vragen van de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Verder heeft u ook het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kan zich tot Secretariaat.VWZ@skynet.be wenden voor het uitoefenen van deze
rechten en we zullen alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen op
voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.
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 Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Wijziging Privacy Verklaring
Deze privacy verklaring kan door onze club worden gewijzigd. Van deze wijziging zal u worden op de hoogte
gebracht via onze website.
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