VLAAMSE SPORTVERENIGING GENT
KBVB 09079

PRIVACYVERKLARING

V.S.V. GENT hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de verwerking
van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens. We doen er immers alles aan om uw privacy te waarborgen en
verwerken uw persoonsgegevens conform naleving van de toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :
-

-

Uw persoonsgegevens beheren met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen worden verder vermeld in deze privacyverklaring
De verwerking van uw persoonsgegevens zullen beperken tot enkel die
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verstrekt
Uw uitdrukkelijke toestemming vragen om de nodige data te verwerken
Passende maatregelen hebben genomen opdat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is
Persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
Op de hoogte zijn van uw rechten inzake uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan u ons contacteren?
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de VZW V.S.V.
GENT, gevestigd te 9050 Gentbrugge, Boer Janssensstraat 15.
Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u
eveneens contact opnemen via gdpr@vsv-gent.be.
Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens:
-

opstellen adres- en mailinglijsten per ploeg
indeling van ploegen per leeftijdscategorie
informeren over clubnieuws
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-

uitnodigen op clubevenementen en oplijsten van deelnemers en medewerkers
opstellen van evaluaties
vlotte communicatie via gepersonaliseerde email of briefwisseling

Verstrekking aan derden.
De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:
-

officieel extranet van de KBVB
wedstrijdbladen
per ploeg worden de gegevens doorgegeven aan de technische staf

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Zolang u lid bent van V.S.V. GENT worden uw persoonsgegevens bewaard. In elk
geval worden ze niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, dan
wel op grond van de wet is vereist.
Wat zijn uw rechten inzake uw persoonsgegevens?
U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens welke wij
van u hebben ontvangen.
U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking of het doorgeven van uw
persoonsgegevens.
Ook heeft u het recht de door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen om deze
door te geven aan een andere verantwoordelijke.
We verzoeken u onmiddellijk contact te willen opnemen met ons indien u een klacht
heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U mag dan binnen de 4 weken
een antwoord verwachten.
Eveneens behoudt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Wijzigingen.
Deze privacyverklaring kan worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de
van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken.
Elke wijziging zal worden aangekondigd op onze website.
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