TTC Leugenberg vzw – Privacyverklaring
1. Algemeen
TTC Leugenberg vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van uw
persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe
wij omgaan met deze persoonsgegevens.

2. Toepassingsgebied
Deze privacyverklaring van TTC Leugenberg vzw is conform de wetgeving rond Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).
Ze legt vast op welke wijze deze regelgeving binnen de organisatie wordt toegepast.
TTC Leugenberg vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Dit wil zeggen dat :
 Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn gevraagd en verstrekt.
 Wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen indien nodig om verwerking
 Wij noodzakelijke maatregelen hebben genomen ter beveiliging van je
gegevens
 Wij geen gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
willen wijzen en respecteren

3. Gegevens
3.1 Gegevens verwerken
Algemeen zijn er 2 soorten gegevens te onderscheiden:
Gegevens over bestuursleden, clubleden en ereleden, sponsors en medewerkers.
Collecties en archieven met historische gegevens.
De interne processen staan garant voor een correcte behandeling van deze gegevens.
TTC Leugenberg doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om de gegevens te
beschermen en de privacy van personen te vrijwaren.

3.2 Doelstelling (waarom verwerken wij persoonsgegevens?)

3.2.1 Gegevens over bestuursleden, clubleden, ereleden, sponsors en
medewerkers
o

o

o

o

1

Ten behoeve van interne verwerking van TTC Leugenberg-administratie :
voor het innen en beheren van lidgelden, de boekhoudkundige verwerking
van de betalingen, de hernieuwing van het lidmaatschap, nieuwsbrief en
clubblad (digitale en schriftelijke communicatie), facturatie (sponsors) en
overige correspondentie.
Ten behoeve van organisatie van TTC Leugenberg activiteiten :
voor het afsluiten van (nodige) verzekeringen, voor deelnemerslijsten, voor
correcte inning van het deelnemingsgeld en de boekhouding hiervan.
Ten behoeve van registratie en gebruik door SPORTA Federatie :
dit voor onder meer de aansluiting, aanmaken der lidkaarten, en voor het
afsluiten van desbetreffende verzekeringen.
Ten behoeve van het verstrekken van de nodige info aan Stad Antwerpen
(sportdienst) en district Ekeren (sportantenne) :
dit voor het aanvragen Stedelijke sportsubsidies.
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3.2.2 Collecties (listings) en archieven
De vereniging bewaart tal van historische gegevens, dit ten behoeve van de
opmaak van “Kroniek van TTC Leugenberg” – een vijfjaarlijkse uitgave. Naast een
jaaroverzicht, in de jaarboeken, gaat het hier voornamelijk over bestuurs- en
ploegensamenstellingen, behaalde resultaten, behaalde klassementen e.a.

3.3 Type gegevens (welke gegevens bewaren, bewerken wij?)
3.3.1 Contactinformatie algemeen :


Aansluiting/Ledenadministratie Club – SPORTA - SPORTDIENSTEN
o Naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, TEL/GSM nummer,
e-mail (CLUB)
o Naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum (SPORTA)
o Naam, voornaam, woonplaats (SPORTDIENSTEN)
o Rijksregisternummer (SPORTA)

3.3.2 Contactinformatie specifiek :





Voor TTC Leugenberg
o Bij -18 jarigen, contact gegevens ouders of voogd
o Kledingmaat (sportkledij geleverd door club)
o Toestemming foto’s (zie artikel Huishoudelijk Reglement)
o Type aansluiting (speler – recreant – erelid)
o Bankrekening (enkel bestuursleden, trainers en vrijwilligers)
o Afbeelding/Tekst reclame voor clubblad (sponsors)
o Naam, voornaam (niet leden) deelnemers aan clubactiviteiten
Voor SPORTDIENSTEN (subsidies)
o Groepen (jeugd – senior – 60-plusser – G-sporter - …)
o Kwalificatie (diploma trainers)
Voor SPORTA
o Naam, voornaam van deelnemers (al dan niet lid ) aan clubactiviteiten.

4. Werkwijze
Er worden geen andere persoonlijke gegevens verwerkt noch bewaard dan deze hiervoor
vermeld. Deze gegevens worden bewaard, of bewerkt in lijsten in functie van het gesteld
doel, met als objectief om de werking van de club effectief en efficiënt te ondersteunen.
Alle persoonsgegevens worden bewaard, minstens voor de duur van de betrokken
werking. Archivering gebeurt tevens ook om TTC Leugenberg toe te laten zijn wettelijke
verplichtingen te kunnen waarmaken, bijvoorbeeld ingeval van betwisting achteraf.
Alle gegevens en bewerkingen worden bewaard op de computers bij vrijwillige
medewerkers-bestuursleden van de vereniging, dit om veiligheidsreden. De betrokken
medewerkers hebben een ondertekende verklaring “vertrouwelijkheid” ondertekend.
De archiefgegevens zijn normaal niet toegankelijk via het internet. Operationele
gegevens worden wel beschikbaar gesteld in de cloud (dropbox en beschermd met een
paswoord), maar dit enkel voor bestuursleden.
De jaarboeken worden bewaard en zijn ter inzage in het lokaal van de vereniging.

5. Jouw rechten omtrent je gegevens
Ieder clublid heeft het recht op inzage, kopie, aanpassing en of verwijdering van
zijn/haar persoonsgegevens (of een deel ervan); dit kan via contact name met bevoegd
bestuurslid.
Eveneens heb je het recht jouw gegevens (of een deel ervan) door TTC Leugenberg te
laten overdragen aan een derde partij. Hiervoor vragen wij jou expliciet om getekende
opdracht.
Het wettelijk recht op verwijdering wordt enkel toegepast voor zover de te verwijderen
gegevens niet de overeengekomen dienstverlening of wettelijke verplichtingen van de
club verhinderen.
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6. Vragen, Klachten
TTC Leugenberg vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Als je na het doorlezen van deze privacyverklaring of in algemenere zin de AVG regel- of
wetgeving (GDPR), verduidelijking(en) wenst of vragen hebt, gelieve dan de bevoegde
persoon binnen de club – in dit geval de voorzitter, Walter Rymenans – te contacteren.
Contactgegevens : GSM 0472/443623 of voorzitter@ttc-leugenberg.be
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij
je hierover direct contact met de aangeduide persoon, zie hiervoor.
Een antwoord op je vraag/klacht wordt zo spoedig mogelijk gegeven.
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) – Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

7. Wijziging privacyverklaring
TTC LEUGENBERG vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Ingeval van belangrijke
wijzigingen doet de club het nodige u te informeren.
De laatste wijziging gebeurde op 05 JULI 2018.
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