
 

PRIVACY

w.scwitch/ PRIVACYVERWERKI7:

KSK Snaaskerke vzw hecht veel

dat uw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze verklaring willen we informatie

verzamelen en hoe wij omgaan

aan om uw privacy te waarborgen

persoonsgegevens. KSK Snaaskerke

toepasselijke wet- en regelgeving,

Gegevensbescherming.   

 

Dit brengt met zich mee dat wij

 

• uw persoonsgegevens

zijn verstrekt, deze doelen

verklaring; 

• verwerking van uw persoonsgegevens

maal nodig zijn voor de

• passende technische 

beveiliging van uw persoonsgegevens

• geen persoonsgegevens

voering van de doeleinden

• op de hoogte zijn van 

zen en deze respecteren

 

Als KSK Snaaskerke vzw zijn wij

vens. Indien u na het doornemen

king van uw persoonsgegevens

contactgegevens: 

 

KSK Snaaskerke vzw 

Dorpsstraat 38 E 

8470 Snaaskerke 

chris.finaut@ksksnaaskerke.be

Telefoon : 059/27.79.55

 
 

Welke persoonsgegevens verwerken

 

Uw persoonsgegevens worden

gende doeleinden: 

 

• het voeren van ledenadministratie

• versturen van informatie 

• organiseren van sportieve

ministratie ) 

• deelnemen aan competities

• organiseren van niet-sport

PRIVACY  VERKLARING van KSK Snaaskerke vzw 

PRIVACYVERWERKI7: checklist privacyverklaring 

veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

gerespecteerd). 

informatie geven over welke gegevens we 

omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles 

waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

Snaaskerke vzw houdt zich in alle gevallen aan de 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

wij in ieder geval: 

persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel

doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven

persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

en organisatorische maatregelen hebben genomen

persoonsgegevens gewaarborgd is; 

persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, 

respecteren. 

wij verantwoordelijk voor de verwerking van

doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft

persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit

chris.finaut@ksksnaaskerke.be 

59/27.79.55 

verwerken wij en waarom  

worden door KSK Snaaskerke vzw verwerkt ten behoeve

ledenadministratie en dienstverlening aan leden  

 over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen

sportieve voorbereiding en opleiding (clubadministratie

competities en tornooien 

sport gerelateerde evenementen 
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persoonsgegevens (en 

 

doel waarvoor deze 

beschreven in deze Privacy 

gegevens welke mini-

 

genomen zodat de 

dit nodig is voor uit-

 u hierop willen wij-

 uw persoonsgege-

heeft over de verwer-

dit via onderstaande 

behoeve van de vol-

uitnodigingen 

(clubadministratie - sportieve ad-



 

 

• promotie PR en communicatie

met o.a. publiceren van sfeerfoto's

van peeplplatform 

 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen

gegevens van u vragen, verwerken

• Persoonlijke identiteitsgegevens

• nummer, e-mailadres ,geslacht

• rijksregisternummer   

• financiële bijzonderheden

• opleiding en vorming 

• sportieve gegevens (catego

• beeldmateriaal 

 

 

We gebruiken de verzamelde 

van u hebben verkregen. Wij 

ring van informatie ontvangen

 

Van de vrijwilliger of verenigingsmedewerker

persoonsgegevens onmiddellijk

kerke. 
Volgende gegevens worden ten

vrijwilligers , medewerkers  zelf

met camera’s op de terreinen

 
Verstrekking aan derden 

 
De gegevens die u aan ons geeft,

zakelijk is voor de uitvoering van

ratie KBVB, VFV en VSDC (voor

 

Met elk van deze partijen  hebben

nodige afspraken opgenomen

gegevens te waarborgen. 

 

Verder zullen wij de door u verstrekte

lijk verplicht en toegestaan is,

bij politioneel of gerechtelijk onderzoek)

Tevens kunnen wij persoonsgegevens

stemming voor geeft.  U heeft

tijde in te trekken.  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens

 

 

 

 

communicatie waaronder beheren van sociale media 

sfeerfoto's , beheren van clubwebsite , beheer

doelstellingen kunnen wij de volgende persoons- 

verwerken en bewaren: 

identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoon- 

,geslacht , geboortedatum, geboorteplaats  

bijzonderheden (rekeningnummer, betalingen ..) 

(categorie speler, functie..) 

 gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor

 verzamelen geen persoonsgegevens via derden

ontvangen van de federatie (KBVB , VFV) 

verenigingsmedewerker wordt verwacht dat hij elke

onmiddellijk spontaan ,schriftelijk of via mail doorgeeft

ten slotte eventueel verwerkt nadat ze elders

zelf zijn verkregen: videobewakingsbeelden die

terreinen van de organisatie 

geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken

van de hierboven beschreven doeleinden zoals

(voor loonadministratie , bedrijfsvoorheffing) 

hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten

opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid

verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven,

is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor

onderzoek) 

persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier

heeft het recht deze toestemming te weigeren en

persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn 
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er 

waarvoor we de gegevens 

derden met uitzonde-

elke wijziging van zijn 

doorgeeft aan KSK Snaas-

elders dan bij de leden, 

die gemaakt worden 

verstrekken indien dit nood-

zoals de voetbalfede-

afgesloten waarin de 

vertrouwelijkheid van uw persoons-

doorgeven, tenzij dit wette-

voor hebben (zoals bvb 

hier schriftelijk toe-

en om deze ten allen 

 buiten de EU. 

 



 

 

Bewaartermijn 

 
KSK Snaaskerke vzw  bewaart 

voor het doel waarvoor deze zijn

vereist. 

KSK Snaaskerke verbindt er zich

dan de duur waarbij betrokkene

 
Beveiliging van de gegevens 

 
Wij hebben passende technische

soonsgegevens te beveiligen en

. 

• We hanteren een gebruikersnaam

• De personen die toegang

het belang van de bescherming

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 
U hebt recht op inzage en kopie

hebt recht op correctie en aanvulling

  

U mag eisen dat uw persoonsgegevens

zijn ten aanzien van de doeleinden

geen gerechtvaardigd doel meer

toestemming betreffende de verwerking

kan baseren op een ander gerechtvaardigd

 

U hebt het recht om de verwerking

indien je bezwaar hebt tegen 

verwerking te stoppen .  

 

Klachten 

 

Mocht u een klacht hebben over

fening van uw rechten dan vragen

Dit kan via hoger vermeld adres

schikbaar op onze website) . 

U heeft altijd het recht een klacht

vacy Commissie) , dit is de toezichthoudende

ming, of om een procedure in

 

Wijziging privacy statement  

 
KSK Snaaskerke vzw kan zijn privacy

(geen wijziging) 

 persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk

zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is

zich toe de gegevens niet langer bij te houden 

betrokkene aangesloten is bij KSK Snaaskerke . 

technische en organisatorische maatregelen genomen

en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op  onze systemen;

toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn geïnformeerd

bescherming van persoonsgegevens. 

gegevens 

kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking

aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig

persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer

eleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt,

meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt

verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie

gerechtvaardigd doel voor de verwerking.  

verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken

 de verwerking van bepaalds gegevens , kan je

over de verwerking van uw persoonsgegevens

vragen wij u hierover direct contact met ons op

adres of e-mail , of via contact met een bestuurs

klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

 rechte aan te spannen.  

privacy statement wijzigen.   De laatste wijziging
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noodzakelijk 

is 

 

genomen om uw per-

waarborgen.  

systemen; 

geïnformeerd over 

betrekking hebben.U 

onvolledig zijn.  

langer noodzakelijk 

verwerkt, wanneer er 

terugkomt op uw 

organisatie zich niet 

beperken: 

je vragen om deze 

persoonsgegevens of over de uitoe-

op te nemen.  

bestuurslid (gegevens be-

Gegevensbeschermingsautoriteit ( Pri-

 privacy bescher-

wijziging gebeurde 

 


