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  Privacyverklaring Schelle Sport vzw 
                          Van toepassing sinds 25 april 2018.  

 

Schelle Sport vzw stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw 

persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan de club. 

In deze privacyverklaring wil Schelle Sport vzw u heldere en transparante informatie geven over hoe de club 

omgaat met persoonsgegevens. Schelle Sport vzw doet er alles aan om uw  privacy te waarborgen en gaan 

daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Schelle Sport vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  

1. Persoonsgegevens die wij verwerken 

 
Schelle Sport vzw verwerkt persoonsgegevens van u door lidmaatschap van Schelle Sport vzw of doordat u 

gebruik maakt van onze diensten en/of door informatievragen en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons 

verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken  

a) van de leden van Schelle Sport vzw: 

naam en voornaam, nationaliteit, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-

mailadres, gezondheidsgegevens indien ze bijzondere aandacht vragen en ons meegedeeld worden 

b) van de ouders van de spelers, de trainers, bestuursleden en de vrijwillige medewerkers:  

naam en voornaam, nationaliteit, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres 

c) van de leveranciers en sponsors van Schelle Sport vzw : 

Firmanaam, naam en voornaam van de contactpersoon, adresgegevens van de firma, telefoonnummer en  

emailadres van de firma 

d) van abonnees en sympathisanten van Schelle Sport: 

naam en voornaam, nationaliteit, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres 

 

2. Schelle Sport vzw verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
- registratie van lidmaatschap van leden, trainers, bestuursleden en medewerkers 

- aansluiting van de leden, trainers, bestuursleden en medewerkers bij de KBVB (Kon. Belgische  

  Voetbalbond) en Tennis Vlaanderen 

- registratie van aanwezigheden van de leden en trainers op trainingen en wedstrijden 

- invulling van wedstrijdgegevens van de leden 

- interne club-administratie en evaluatie van spelers 

- mailing van clubnieuws via een E-nieuwsbrief naar spelers, trainers, bestuursleden,   

  medewerkers, ouders van de spelers en zij die inschrijven om de E-Nieuwsbrief te ontvangen 

- maken van lidkaarten, medewerkerskaarten en abonnementskaarten  

- inschrijvingen voor diverse clubactiviteiten 

- bestellingen via de clubwebshop 

- telefonisch contact indien dit nodig is 

- informatie over wijzigingen van de werking Schelle Sport vzw 

- bestellingen van diverse materialen en diensten 

3. Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken 
 

Schelle Sport vzw verwerkt ook gegevens van personen jonger dan 16 jaar voor hun aansluiting bij de club, voor 

de werking in de club en voor aansluiting bij de KBVB (Kon. Belgische Voetbalbond) en Tennis Vlaanderen. 

Het overzicht van de verwerkingen van persoonsgegevens en de verwerkingsdoelen (zoals vereist door Artikel 

28-3 van de AVG-wetgeving ook gekend als GDPR) door de KBVB is vervat in een addendum. 
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4. Bewaartermijn 

 
Schelle Sport vzw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 3 jaar. 

5. Delen van persoonsgegevens met anderen 

 
Schelle Sport vzw verstrekt uw persoonsgegevens NOOIT aan derden met uitzondering van de spelersgegevens 

voor hun lidmaatschap bij de KBVB (Kon. Belgische Voetbalbond) en Tennis Vlaanderen. Persoonsgegevens 

kunnen ook doorgegeven worden wanneer dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van 

een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

6. In kaart brengen websitebezoek 

 
Schelle Sport vzw gebruikt op zijn website technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 

inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 

wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 

technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt 

en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.  Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt 

zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  

Leden en vrijwillige medewerkers kunnen hun gegevens zelf inzien en/of wijzigen op de clubwebsite onder de 

knop ‘Mijn Toepassingen’ en dan inloggen met de gebruikersnaam en het paswoord dat ze op hun lidkaart of 

medewerkerskaart vinden. 

Anderen kunnen een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens sturen naar 

secretariaat@schellesport.be. Schelle Sport vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, uw verzoek 

inwilligen. 

De verwerkingsverantwoordelijke is Geert Verhelst, te bereiken via secretariaat@schellesport.be.  

Tel. van de club: 03-887 29 80. Postadres: Kapelstraat 140, 2627 Schelle. 

8. Beveiliging 

 
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te 

beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

- Alle personen die namens Schelle Sport van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

- We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten en testen en evalueren regelmatig onze maatregelen 

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens 

Als u niettemin de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op met secretariaat@schellesport.be  

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 (zie punt 7). Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  

 

10. Wijziging van de Privacyverklaring 

 
Schelle Sport vzw kan deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. 

De laatste wijziging gebeurde op 25 april 2018. 
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