Privacyverklaring van Kunstschaatsclub
Heuvelkouter Liedekerke
Sportclub aangesloten bij de Vlaamse Schaatsunie (VLSU)
VZW Kunstschaatsclub Heuvelkouter Liedekerke
Zetel: Eikenlaan 8, 1790 Affligem
Emailadres: info@schaatsclubheuvelkouter.be

Algemeen
VZW Kunstschaatsclub Heuvelkouter Liedekerke (KHL) 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.
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;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
persoonsgegevens gewaarborgd is;

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door KHL enkel verwerkt en verstrekt ten behoeve van de volgende doeleinden
en rechtsgronden :
•
•
•
•

Om de activiteiten van KHL te kunnen communiceren en organiseren (uitvoering overeenkomst)
Om via de aansluiting bij deVlaamse Schaatsunie VLSU en de nationale federatie KBKF deel te kunnen
nemen aan activiteiten van deze bond/federatie, van andere aangesloten clubs, en via de aansluiting bij
ISU aan activiteiten van buitenlandse clubs. (uitvoering overeenkomst)
Het versturen van mails, 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 deze
doelstellingen :
• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail van het lid en, indien
minderjarig, deze van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
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•
•
•

Medisch geschiktheidsattest
Kopie van identiteitskaart (enkel voor competitieve schaatsers en vrijwilligers)
Gegevens m.b.t. het schaatsniveau en resultaten op testen en wedstrijden

1.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt
door de interne organisatie
• Bestuursleden van KHL
En door volgende externe organisaties
•
•
•
•
•

VLSU (Vlaamse Schaatsunie) het overkoepelend orgaan dat onze activiteiten coördineert en via hetwelk
onze leden verzekerd zijn bij de verzekeringsmaatschappij ARENA
KBKF (Koninklijke Belgische Kunstschaatsenfederatie)
De verzekeringsmaatschappij ARENA
Gemeentebestuur Liedekerke (in het kader van toekenning van subsidies
Sport Vlaanderen

De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij dus aan bovengenoemde organisaties omdat dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.
Ook kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
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.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.4 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

jaar indien daarvoor schriftelijke

1.5 Bewaartermijn
KHL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

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

We hanteren een gebruikersnaam op onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
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1.7 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie of aanpassing 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. Je kan ook vragen om je gegevens te wissen.
In deze gevallen komt er echter een einde aan het lidmaatschap aangezien dit de werking van de organisatie en
de verwezenlijking van de doelstellingen verhindert.

1.8 Beeldmateriaal
KHL neemt soms beeldmateriaal (film en/of foto’s) tijdens lessen, trainingen, repetities en
wedstrijden en gala’s die doorgaan in de IJsbaan van Liedekerke. Dit beeldmateriaal wordt
gebruikt voor promotionele doeleinden van de kunstschaatssport en onze club, zoals onder
anderen, voor de website van onze vereniging en voor persberichten en publicatie in
activiteitendatabanken, de gemeente Liedekerke, Sport Vlaanderen, de VLSU en KBKF en
de regionale media. Door aan te sluiten bij onze club en/of deel te nemen aan deze
activiteiten stemt u hiermee in.
In het geval u hiermee echter niet akkoord gaat voor uzelf of uw minderjarig kind(eren) moet
u ons dat uitdrukkelijk en schriftelijk melden vóór aansluiting bij de club en/of vóór deelname
aan om het even welke activiteit georganiseerd door of in medewerking met KHL.

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.

1.10 Wijziging privacyverklaring
KHL kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 13/02/2022
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