Privacyverklaring
De Koninklijke Hockey Club Brugge is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
van onze leden, vrijwilligers, trainers/coaches, teammanagers en sponsoren. Hierbij hechten we veel
waarde aan jouw privacy en aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze
Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij hier als
hockeyclub mee omgaan.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw
persoonsgegevens. De KHC Brugge houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Dit betekent dat
wij in ieder geval:








jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven onderaan deze
Privacyverklaring
de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van jouw persoonsgegevens
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen
en deze respecteren.

Heb je na het doornemen van onze Privacyverklaring nog vragen? Wil je je persoonsgegevens
inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit onze ledenadministratie? Geen probleem.
Laat het ons weten via info@hockeybrugge.be. Je kan de meeste persoonsgegevens ook terugvinden
en wijzigen door in te loggen op de website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
Wat

Waarom

Voornaam en achternaam

Op het veld heb je bij ons een rugnummer, maar daarbuiten spreken
we je graag aan met je eigen naam.
Onze leden komen van heinde en ver en vaak ook nog met meerdere
personen uit een zelfde familie. Voor een goede en slimme
ledenadministratie zijn we daarom afhankelijk van je adresgegevens.
Onze jeugdleden spelen liever niet bij de volwassenen en de jongens
niet bij de meisjes. Voor een juiste teamindeling vragen we deze extra
persoonsgegevens.
Als club zijn wij graag op de hoogte van de uitslagen van alle teams.
Om elke speler zo goed mogelijk in te delen in een categorie, is het
belangrijk dat wij weten hoeveel keer je aanwezig was op een training
of match, hoe je evolueert op sportief vlak.
Omdat de club stages van een goeie kwaliteit wil geven, is het
belangrijk om te weten welke trainers bepaalde opleidingen hebben

Adres en woonplaats

Geslacht en geboortedatum

Sportieve gegevens

Opleidingen en vorming

Telefoonnummers en emailadressen

Beeldmateriaal

Bankgegevens

Personeelsgegevens

Overige informatie

gevolgd. Wij willen zeker zijn dat iedereen die het wenst, voldoet aan
de regels om mee te spelen met een match. Vanaf een bepaalde
leeftijd ben je immers verplicht om geslaagd te zijn voor het
theoretisch examen van scheidsrechter om mee te matchen.
We communiceren met enige regelmaat met onze leden, ouders,
vrijwilligers en sponsoren over recente ontwikkelingen en activiteiten
binnen de club. Daarnaast is hockey niet geheel zonder gevaren. Juiste
contactgegevens zijn essentieel in geval van nood.
Op onze club heerst er een toffe familiale sfeer, het is er supergezellig
tijdens matchen, trainingen, evenementen, … Via de website en social
media publiceren wij hiervan een aantal sfeerfoto’s. Op die manier
weet iedereen waarvoor de hockeyclub staat.
Ook lidmaatschap kent zijn prijs. Voor het innen van ons lidgeld
hebben wij je bankgegevens nodig en houden wij bij wie al dan niet
betaald heeft.
Voor onze betaalde krachten gaan we nog een tandje verder. Van hen
registreren we ook salarisgegevens, kopie ID en eventueel
ondernemingsnummer.
Als hockeyclub werken wij nauw samen met de Koninklijke Belgische
Hockey Bond (KBHB). Hiervoor registreren wij bijvoorbeeld je
lidnummer of scheidsrechternummer.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?
Waarvoor
Administratieve doeleinden

Waarom

Onze ledenadministratie klopt als een bus. Hiervoor zijn we
natuurlijk wel afhankelijk van juiste persoonsgegevens. Voor
onze trainers en coaches gaan we hierbij nog net een tandje
verder. We maken ook gebruik van derde partijen voor:




Sportieve voorbereiding

Competities & toernooien

Communicatie & PR

het verzorgen van de ledenadministratie
het verzorgen van de (financiële) administratie
het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Het is handig dat we weten of je een meisje of een jongen bent
en dat we jouw leeftijd kennen. Hiermee kunnen wij, samen met
jouw naam, aansluitingsnummer bij de Bond en jouw
klassement, jou optimaal indelen in een team. Dit geldt tevens
voor deelname aan stages en hockeykampen. Als er iets ernstigs
gebeurt, verwittigen wij ook graag de ouders.
Ook de administratie rond deelname aan de competitie dient
100% in orde te zijn. Als het wedstrijdblad correct is, is er geen
discussie over de spelers of over de uitslag. Zonder
contactgegevens van ouders wordt het onmogelijk voor
managers om wedstrijden op verplaatsing te organiseren.
Iedereen die verbonden is aan onze hockeyclub ontvangt zo nu en dan
een nieuwsbrief met belangrijke informatie, activiteiten en
evenementen. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer? Je kunt je

Clubhistorie

Preventieve doeleinden

eenvoudig uitschrijven via het inlogsysteem van de website (Mijn
instellingen). Het publiceren van sfeerfoto’s op de website en social
media tonen aan hoe fier elk lid is op KHC Brugge. Tegelijkertijd
gebruiken we dit om nieuwe leden en sponsors aan te trekken.
Als hockeyclub zijn we trots op onze geschiedenis die teruggaat tot
1927. Het jaar van oprichting. Ook als je niet meer verbonden bent
aan de Koninklijke Hockey Club Brugge bewaren we je
persoonsgegevens voor historische doelen. Wil je je gegevens
verwijderen? Laat het ons weten via info@hockeybrugge.be.
Het liefst vertrouwen we je op je blauwe ogen. Maar zelfs bij een
hockeyclub is dat niet slim. Wij geven nooit persoonsgegevens door
aan andere partijen waarmee we geen duidelijke afspraken hebben
gemaakt. Tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld
hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af
te geven.

Verstrekken van gegevens aan derden-verwerkers
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:






het opslaan en verwerken van gegevens (databank websiteprovider)
het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting)
het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (websiteprovider).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan
diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde
bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.
Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je
persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekken van gegevens aan derden-ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:





Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de
federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …)
Subsidiërende overheden
Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of
meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)
De sportfederatie, zijnde de Koninklijke Belgische Hockey Bond

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden
behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht
en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.
Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese
Economische Ruimte.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en
privécontactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

Bewaartermijn
De Koninklijke Hockey Club Brugge bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk
is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen
kunnen evenwel per doel verschillen.
De Koninklijke Hockey Club Brugge verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden
maximaal 3 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:









Alle personen die namens Koninklijke Hockey Club Brugge van je gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is.
Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien
nodig.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot jouw gegevens voor
zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Niet-elektronische gegevens worden achter slot bewaard.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. De
meeste gegevens kunnen teruggevonden worden na inloggen via de webpagina.
Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn. De meeste
gegevens kunnen zelf gewijzigd worden na inloggen via de webpagina.
Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou
ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden
verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.
Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking
van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou
verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens
voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden na inloggen op de webpagina).
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of
in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen,
vergezeld van een motivatie voor je vraag.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening
van jouw rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
De Koninklijke Hockey Club Brugge kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging
gebeurde op 4 september 2018.

