
                 PRIVACYVERKLARING   Turn en Sportclub Park-Heverlee -  feitelijke vereniging 
 

General Data Protection Regulation = Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Algemeen 

Volgens de nieuwe Europese privacy wetgeving dient elke vereniging die gegevens van personen bijhoudt te voldoen 
aan een aantal regels, zo ook onze turnclub. 

Zo zijn wij verplicht alle informatie die wij verzamelen van onze leden te verantwoorden, zorgvuldig te bewaren en te 
beschermen tegen onwettig gebruik. 

Om hieraan te voldoen: 
 leggen we een register aan van de gegevens die wij bijhouden van onze leden en waar ze zich bevinden en 

waarom wij ze bijhouden. 
 hebben alle leden het recht die gegevens te controleren en/of te (laten) verbeteren of indien gewenst te (laten) 

verwijderen. 
 bevestigen wij dat wij alle regels volgen die ons worden opgelegd volgens deze GDPR – AVG wetgeving. 

 
Waarom verwerken we persoonsgegevens? 

Turn- en Sportclub Park-Heverlee zal de persoonsgegevens gebruiken: 
 voor het voeren van ledenadministratie, 
 voor het innen van het lidgeld, 
 om de leden te verzekeren bij de Sporta federatie, 
 voor het versturen van clubinfo en uitnodigingen per post en/of per e-mail, en telefonisch contact,  
 voor het bekomen van subsidies van de overheid. 

 
Welke gegevens verwerken we? 

Door je lidgeld te betalen geef je ons het recht te beschikken over je naam, voornaam, adres, telefoon, GSM, e-mail, 
geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer,…. 
We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via. inschrijvingsformulieren, 
persoonlijk/telefonisch/e-mail-contact, ….  
 
Wie verwerkt de gegevens? 

Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. 

Verwerker en contactpersoon: secretaris van de club, Christiane Hendrickx. 
Tel. 0478/38.01.35 of via e-mail: chr.hendrickx@telenet.be 
 
Verstrekking aan derden 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene  
waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben (Sporta federatie voor de verzekering) 
Sporta federatie beveiligt eveneens de persoonsgegevens van onze leden. 
 
Bewaartijd  

Turn- en Sportclub Park-Heverlee bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt. Ze worden bewaard zolang het lid aangesloten blijft. 
 
Beveiliging van de gegevens 

De contactgegevens van de leden worden bewaard op een pc, die zich bevindt op het maatschappelijk adres bij de huidige 
secretaris Christiane Hendrickx. Voorzitter en financieel verantwoordelijke van de club heeft een kopie. 

Iemand buiten het bestuur heeft geen toegang tot deze bestanden. 

De PC is op de best mogelijke manier afgeschermd tegen mogelijke aanvallen via het internet (meerdere 
beveiligingsprogramma’s met dagelijkse bijwerking). 
 
Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of wissen van je gegevens via hogervermeld contact. 
Klachten over verwerking van je persoonsgegevens meld je direct aan het bestuur. 
 
Wijziging privacyverklaring 

Turn- en Sportclub Park-Heverlee kan de privacyverklaring steeds wijzigen. 

 
 
Het bestuur 
Turn- en Sportclub Park-Heverlee       Heverlee, 23 mei 2018 


