VZW KVK WESTHOEK, gevestigd te 8900 IEPER, J. Picanollaan 1,welke verantwoordelijk is voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, informeert
aangaande deze verwerking van persoonsgegevens de belanghebbenden als volgt : .
Contactgegevens:

VZW KVK WESTHOEK
J. Picanollaan 1
8900 IEPER
t. : 057 20 18 33 - f. : 057 20 21 32
e. : kvkstadion@skynet.be
www.kvkwesthoek.be
KBO & BTW VOF BE 0563.843.083

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Onze club neemt de bescherming van uw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via kvkstadion@skynet.be.
Persoonsgegevens die wij verwerken: Voor de organisatie van de activiteiten van de club
(voetbaltrainingen, voetbalwedstrijden, events ter financiering, ….) is het noodzakelijk dat de club
sommige persoonsgegevens bewaart.

KVK WESTHOEK verwerkt uw persoonsgegevens enkel en

alleen voor zover u deze zelf invult op onze website en waarmee u ons meteen ook toestemming
geeft om deze gegevens kort te bewaren om u indien nodig te kunnen contacteren n.a.v. uw
vraag/klacht/opmerking. omwille van de noodzaak van onze activiteiten als voetbalclub, doordat
u aangesloten bent bij onze club of onze matchen bijwoont, en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt)
verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken :
-

Voor- en achternaam

-

Geslacht

-

Geboortedatum en geboorteplaats

-

Adresgegevens

-

Familiebanden en/of wettelijke vertegenwoordiging

-

Telefoonnummer en e-mailadres

-

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op
deze website, in correspondentie en telefonisch

-

Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
KVK WESTHOEK verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
-

gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: KVK
WESTHOEK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-

om te voldoen aan sommige wettelijke, reglementaire en boekhoudkundige verplichtingen
die op voetbalclubs rusten;

-

om te voldoen aan de verplichtingen ons opgelegd door VOETBAL VLAANDEREN of door de
KBVB.

-

voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze club, onze medewerkers en
spelers of van derden;

-

Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen

-

U of uw familie te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze clubwerking uit te
kunnen voeren of indien de noodzaak zich voordoet m.b.t. de gezondheidstoestand van
spelers

-

U te informeren over wijzigingen inzake trainingen, matchen, …;

-

Het beheren van sociale media d.m.v. publiceren van sfeerfoto’s of gerichte foto’s van
aangesloten leden, het beheren van de clubwebsite

Geautomatiseerde besluitvorming: KVK WESTHOEK neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: uw persoonsgegevens worden niet langer dan het
lidmaatschap van u of uw familielid bewaard, behalve indien dit vereist wordt door de wetgeving,
de reglementen van de voetbalbond of onze boekhoudkundige verplichtingen (in welk geval de
gegevens geheel of gedeeltelijk bewaard worden voor zover en voor zolang dit nodig is om aan deze
vereisten te voldoen).

Delen van persoonsgegevens met derden: KVK WESTHOEK verkoopt uw gegevens niet aan derden
en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke,
reglementaire of boekhoudkundige verplichtingen (o.a. het meedelen van de aangesloten spelers
en/of medewerkers aan het overkoepelend bodsorgaan en waar nodig aan ons sociaal secretariaat,
het meedelen van de gegevens van sponsers aan ons boekhoudkantoor of aan de fiscus in geval van
controle, …).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: KVK WESTHOEK verzamelt geen cookies
via haar website.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens
in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door KVK WESTHOEK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U

kunt

een

verzoek

tot

inzage,

correctie,

verwijdering,

gegevensoverdraging

van

uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar kvkstadion@skynet.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable

zone,

de

strook

met

nummers

onderaan

het

paspoort),

paspoortnummer

en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Onze club houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.
U dient wel voor ogen te houden dat onze club gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven
aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke
verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de
gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. 1
KVK WESTHOEK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

1

U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

