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PRIVACYVERKLARING
Koninklijke Groenenhoek Sport vzw (KGS) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van
onze leden. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring bijkomende vragen heeft, kan u met ons contact
opnemen via onderstaande gegevens:
Koninklijke Groenenhoek Sport vzw
Ruimtevaartlaan 20
2100 Deurne
secretariaat@groenenhoeksport.be
KGS houdt zich aan de regels van het beheer van persoonsgegevens (GDPR).
Dit betekent o.a.:
- persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze werden gevraagd
- vragen om toestemming van de betrokkenen indien nodig voor de verwerking van persoonsgegevens
- passende maatregelen nemen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt
Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt ?
De persoonsgegevens van onze leden worden verwerkt voor volgende doeleinden :
- voor deelname aan wedstrijden van KGS bij Voetbal Vlaanderen (e-wedstrijdbladen)
trainingen, tornooien en (club) activiteiten
- het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen door bestuur of trainers/ploegverantwoordelijken
- het bekomen van subsidies van de overheid (Stad Antwerpen of andere officiële instanties)
- het kenbaar maken van alle ploegen op de clubsite en in de kantine met eventuele vermelding van de
namen en het publiceren van foto’s (enkel ter informatie)
- het plaatsen van wedstrijdverslagen en nieuwsberichten op de clubsite met eventuele vermelding van
de namen en het publiceren van foto’s (enkel ter informatie).
Verder kan clubinfo worden overgemaakt aan de correspondenten van de plaatselijke kranten.
De persoonsgegevens beperken zich tot de namen van de leden, individuele foto’s en ploegfoto’s.
Het betreft hier enkel wedstrijdverslagen en ploegvoorstellingen.
Welke gegevens worden verwerkt ?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van een lid vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
- identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
- identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
- rijksregisternummer
- persoonlijkheidskenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
- aard van ziekenkas of verzekering
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------secretariaat@groenenhoek.be
www.groenenhoek.be

Koninklijke Groenenhoek Sport v.z.w.
Ruimtevaartlaan 20
2100 Deurne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende personen en organisaties :
- secretaris of bestuurslid, eventueel ploegverantwoordelijke
- Voetbal Vlaanderen, Stad Antwerpen en eventueel de KBVB
- eigen webmaster voor eventuele ploeggegevens
- de desbetreffende trainer en afgevaardigde van elke ploeg
Verstrekking aan derden
De gegevens kunnen aan derde partijen worden gegeven indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de
hierboven beschreven doeleinden, zoals de organisatie van voetbalwedstrijden en -competities.
Wij geven de persoonsgegevens nooit door aan andere partijen dan diegene waarmee we een
verwerkersovereenkomst hebben. Deze partijen waarborgen uiteraard de veiligheid van de persoonsgegevens, o.a.
Voetbal Vlaanderen of de KBVB.
Verder zullen wij deze gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is, zoals
bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven
door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor het doel waarvoor deze gevraagd zijn.
De gegevens worden jaarlijks na het einde van het voetbalseizoen of telkens voor 31 mei hernieuwd.
Beveiliging van de gegevens
Volgende maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- alle betrokken personen binnen de club zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op de pc van ons secretariaat die tevens voorzien is
van een legaal programma en antivirus
- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten in verband met je gegevens
Je hebt recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die in ons bezit zijn.
Via het eerder vermeld adres kan men ons contacteren. Tevens kan men bezwaar indienen tegen de verwerking
van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u contact met ons op te
nemen. Komen wij er samen niet uit, kan u steeds klacht in dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van de privacy bescherming.
Wijziging privacyverklaring
KGS kan deze privacyverklaring steeds wijzigen, dit wordt kenbaar gemaakt via de website.
Laatst herzien op: 25 mei 2018
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