Privacyverklaring
Algemeen
Zwemclub de Valkaart Oostkamp vzw – afgekort ZVO, hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van
je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Zwemclub de Valkaart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• steeds melden dat de gegevens die je ons doorgeeft opgeslagen en verwerkt worden in het kader van
een overeenkomst voor lidmaatschap of gerechtvaardigd belang voor deelname aan activiteiten;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming moesten wij deze nodig hebben voor een welbepaalde
verwerking;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
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 je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
attent maken en deze willen respecteren.
Als ZVO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van
onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via onderstaande contactgegevens:
Zwemclub de Valkaart Oostkamp vzw
ondernemingsnummer 0825.448.917
Zetel: Patersonstraat, 26 te 8020 Oostkamp
Emailadres: info@zvo.be

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door ZVO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ZVO, hiermee bedoelen we zowel de reguliere
wekelijkse zwemlessen als de extra activiteiten (uitvoering overeenkomst)
- Om je te kunnen aansluiten bij de federatie Sporta en via die federatie een wettelijke sportverzekering te
kunnen afsluiten (uitvoering overeenkomst)
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
- Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

1.2 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende
doelstellingen :
• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Rijksregisternummer (via de federatie Sporta zijn wij via het decreet van 10 juni 2016 gemachtigd om
het rijksregisternummer van de aangesloten leden op te vragen en te bewaren in het ledenbestand (Art.
11 §1 4°).
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
• Uittreksel uit het strafregister (Bewijs van goed zedelijk gedrag) Model 1-595 (basismodel) moet kunnen
voorgelegd worden indien nodig voor het betreden van beveiligde zones voor het beoefenen van de
reguliere activiteiten.
• Bankrekening nummer
• Gegevens betreffende je opleiding, vorming, bijscholing
• Gegevens over deelname aan sport- en andere activiteiten, uitslagen, beeldmateriaal

1.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties (verwerkers):
- Ledenplatform Peepl voor alles wat ledengegevens, gegevens betreffende activiteiten en communicatie
naar de leden behelst.
- Boekhouder/penningmeester voor bijhouden betalingen, terugbetalen onkosten, boekhouding algemeen,
leveranciersboekhouding.
- Verschillende online providers voor de webhosting, het verzorgen van een internetomgeving, het
verspreiden van nieuwsbrieven, het opslaan van gegevens: Google foto’s, Google drive, Dropbox,
Facebook, Mailchimp, Prodius, WeTransfer

1.4 Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Als verwerkingsverantwoordelijke bezorgen wij hen de
persoonsgegevens en ze kunnen deze gegevens eventueel zelf verwerken volgens eigen bepalingen (niet
volgens onze instructies).
Zo werken wij met volgende derde partijen:
• De federatie Sporta voor het aansluiten van onze leden
• De verzekeringsmaatschappij Ethias voor de verplichte verzekering voor sportongevallen, Burgerlijke
aansprakelijkheid en vrijwilligersverzekering
• Gemeente Oostkamp en federatie Sporta voor de ledengegevens nodig voor het berekenen van de
subsidie
• Gemeente Oostkamp en zwembadbeheerder Farys voor gegevens ter staving van de kwalificatie van de
noodzakelijke redders tijdens de activiteiten.
• Local Event Comité Navsupport, Marinebasis – Graaf Jansdijk 1 te 8380 Zeebrugge voor controle bij het
betreden van het militair domein.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (verwerkers of derden) dan diegene waarmee we óf
een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten óf waarvan we de bevestiging hebben dat zij zich ook houden
aan de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent de privacy. Met deze partijen maken wij dus de nodige
afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
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.
Moesten wij deze persoonsgegevens delen met andere derden, vb. commerciële organisaties, dan zal hiervoor
steeds je toestemming gevraagd worden. Deze toestemming kan ten 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 EU.

1.5 Minderjarigen
Wij verwerken ook persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Dit gebeurt in het kader van een
overeenkomst (lidmaatschap) of gerechtvaardigd belang (deelname aan activiteiten). Voor deze personen zal dit
bij doorgeven van de gegevens steeds gemeld worden aan een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn
ZVO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel
op grond van de wet is vereist. ZVO hanteert de volgende termijnen:
• Ledengegevens van het lopende jaar worden in de courante bestanden bijgehouden.
• Uittreksels uit het strafregister worden, indien de leden ze aan ons toevertrouwen, enkel het lopende
jaar bewaard.
• Gegevens van vroegere leden worden opgeslagen in archief. Deze archieven zijn enkel toegankelijk
door de beheerders.
• Gegevens van deelnemers aan activiteiten worden minstens bijgehouden tot de volgende activiteit, dit
voor het versturen van mailings en uitnodigingen.
• Vroegere gegevens van activiteiten worden als historiek bijgehouden in archiefbestanden. Deze
archieven zijn enkel toegankelijk door de verantwoordelijke van de activiteit.
• Boekhoudkundige gegevens worden bijgehouden zolang als het wettelijk moet, daarna gaan ze in
historiek.
Deze bewaartermijnen zijn ook vastgelegd in ons Register van Gegevensverwerking

1.7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens ZVO van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de
geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
• Je identificatiegegevens zijn toegankelijk voor jezelf en zijn via wachtwoord beveiligd. Je kan zelf je
wachtwoord aanpassen en ook Two-Factor Authentication is mogelijk.
• Je kan zelf je identificatiegegevens raadplegen en wijzigen indien nodig.
• Je kan zelf persoonlijke gegevens en adresgegevens verbergen voor andere gebruikers.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door één van onze verwerkers voor zover het niet gaat om gegevens die deel uitmaken van de uitvoering van
een overeenkomst.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht
direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens 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
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.10

Wijziging privacyverklaring

Zwemclub de Valkaart kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De originele versie werd opgemaakt en bevestigd door het bestuur op 17 april 2018. Er gebeurde nog geen
wijziging.
Wijzigingen met betrekking tot het voorleggen van een uittreksel uit het strafregister werden toegevoegd op 9
april 2019.

