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Korte omschrijving wijziging
Initiële herwerking privacy policy geschreven door
Walter Rymenans. Toevoeging van verschillende
domeinen, teneinde nauwer aan te sluiten bij de
wetgeving.
Update van de privacy verklaring : toevoeging van de
titel “Koninklijk” aan de naam van de vereniging, zijnde
KTTC Leugenberg vzw.

1. Algemeen
KTTC-Leugenberg vzw is begaan met je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
Via deze privacyverklaring willen we je informeren op een heldere en transparante manier over hoe wij
omgaan met jou persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen, zorgvuldig om te
gaan met jouw persoonsgegevens alsook om deze persoonsgegevens op een veilige manier te bewaren.
KTTC-Leugenberg vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgevingen zoals de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR en AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij altijd:
-

Je persoonsgegevens gaan verwerken conform het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die noodzakelijk zijn
Je uitdrukkelijke toestemming vragen, als we deze nodig hebben in het kader van een verwerking
van je persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd worden/zijn zodanig dat
je persoonsgegevens veilig bewaard worden
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van
het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Extra voorzichtig omgaan met speciale categorieën van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld
gegevens omtrent jeugdspelers en mindervaliden
Klaarstaan mocht je vragen hebben omtrent het gebruik van je persoonsgegevens
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Als KTTC-Leugenberg, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na
het lezen van onze privacyverklaring nog vragen zou hebben omtrent de verwerking van je
persoonsgegevens, de inhoud van deze privacyverklaring, of zelfs zou kampen met andere vragen, dan kan
je ons best contacteren via volgende weg:
KTTC Leugenberg vzw
Leugenberg 143
2180 Ekeren
email: bestuur@ttc-leugenberg.be

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door KTTC Leugenberg vzw verwerkt in het kader van volgende doeleinden en
rechtsgronden:
-

-

-

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst:
o Deelname aan activiteiten georganiseerd door KTTC Leugenberg vzw
o Deelname aan competitie en toernooien
o Inschrijving bij de SPORTA federatie, die instaat voor de competitie, toernooien,
sportverzekering en de aanmaak van de lidkaarten
o Inning van lidgelden en boekhoudkundige verplichtingen
o Hernieuwingen van lidmaatschappen
In het kader van een wettelijke verplichting:
o Het bekomen van subsidies en erkenningen van de overheid via de stedelijke sportdienst
en district Ekeren
In het kader van gerechtvaardigd belang:
o Om nieuwsbrieven, clubmagazines en uitnodigingen te kunnen versturen
o Communicatie verzorgen omtrent competitiekalender, zoals verplaatste en afgelaste
wedstrijden
o Opbouw van een historisch archief omtrent de club, de werking en de successen hiervan

3. Aard van de gegevens die wij verwerken
Algemeen gesproken hebben wij 2 domeinen waaromtrent wij gegevens verzamelen:
-

Gegevens over bestuursleden, ereleden, clubleden, sponsors en medewerkers
Collecties en archieven die historische gegevens bevatten

Volgende persoonsgegevens kunnen we van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken in het kader van
de verwerkingen die in vorig punt aangehaald werden.
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-

Identificatiegegevens: Naam, Voornaam, Adres, Telefoonnummer, GSMnummer, email
Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: Rijksregisternummer, identiteitskaarnummer
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, foto
Gegevens verstrekt door mutualiteit: aansluitingsnummer
Gegevens verstrekt door Sporta : aansluitingsnummer, lidnummer
Speciale kenmerken: handicap
Verificatiegegevens: Identificatiegegevens ouder, voogd van minderjarige leden

4. Wie zijn de verwerkers van deze gegevens?
Behoudens verwerking van deze persoonsgegevens door het bestuur van KTTC Leugenberg vzw, in het
kader van de aangegeven verwerkingen, worden deze gegevens ook mogelijks verwerkt door een externe
organisatie.
Externe organisaties waarmee wij rechtstreeks in contact komen in het kader van de uitvoering van een
overeenkomst zijn:
-

SPORTA: tafeltennisfederatie die de gegevens nodig heeft in het kader van de competitieve
aansluiting van het lid, alsook de aansluiting voor de sportverzekering
SPORTDIENST Stad Antwerpen en district Ekeren: gegevens worden gecommuniceerd met deze
diensten, teneinde subsidies en erkenningen te bekomen voor onze club.

5. Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die je ons bezorgt kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor het volbrengen van onze doelstellingen.
Wij maken gebruik van een derde partij (in de hoedanigheid van verwerker) voor
-

Het verzorgen van data-opslag in de cloud
Het afdrukken van het clubblad en kroniek

Wij geven echter nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers, dan diegene waar we een
verwerkersovereenkomst mee gesloten hebben.
Persoonsgegevens worden ook niet doorgegeven aan eventuele sponsors, tenzij je hier uitdrukkelijk
toestemming voor gegeven hebt.
Gegevens worden dus niet aan derden doorgegevens, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is, zoals
bvb in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Indien je ons uitdrukkelijk toestemming geeft om je gegevens door te geven aan derden, dan kan deze
toestemming ook ten allen tijde ingetrokken worden.
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6. Minderjarigen
Enkel na uitdrukkelijke toestemming van ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger zijn wij gemachtigd
de persoonsgegevens van de betreffende minderjarige te verwerken.

7. Bewaartermijn
KTTC Leugenberg vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze verstrekt zijn. Sommige bewaartermijnen zijn afhankelijk van de betrokken wetgeving.
Boekhoudkundige gegevens moeten bijvoorbeeld 7j bewaard worden.

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

-

Alle personen die namens KTTC Leugenberg vzw van je gegevens kennis kunnen nemen verplichten
zich ertoe deze gegevens met alle discretie en voorzichtigheid te behandelen. Zij hebben hier ook
een confidentialiteitsovereenkomst ondertekend.
Alle systemen en toegangen zijn voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoord.
Toegang tot de gegevens van de clubleden zijn beperkt tot bestuursleden
Alle toegangen tot de persoonsgegevens kunnen ingetrokken worden
Onze medewerkers/bestuursleden, zijn geïnformeerd over het belang van persoonsgegevens
Wij maken back-ups van alle gegevens, teneinde deze te kunnen herstellen, reconstrueren, etc in
geval van fysieke of technische incidenten
Mensen met toegang tot deze gegevens, zijn geacht voorzien te zijn van de nodige anti-virussoftware als van hun systeem & applicaties regelmatig te updaten
In geval van incidenten met lokale systemen, worden de anderen met toegang tot de gegevens ook
onmiddellijk verwittigd, zodanig dat eventuele schade beperkt kan worden
Clubcommunicatie via mail gebeurt steeds via het BCC principe

9. Je rechten omtrent je persoonsgegevens
In het kader van de AVG wordt bepaald dat je het recht hebt op inzage, kopie, aanpassing of wissen van de
persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
Deze rechten kunnen uitgeoefend worden via het hoger vermelde adres.
Je kan ook bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons
of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan jezelf,
of in jou opdracht direct aan een andere partij. In dit kader kunnen wij extra legitimatie vragen om je
identiteit te bewijzen alvorens gehoor te geven aan je verzoek.
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Deze extra legitimatie, heeft als doel vast te stellen dat de vraag van jou komt, en niet van een boosaardige
andere partij die uit is op jou gegevens!
Het recht op wissen wordt enkel toegepast voor zover de te verwijderen gegevens niet de
overeengekomen dienstverlening of wettelijke verplichtingen van de club verhinderen.

10. Data breaches
In geval een data breach (ongewild in handen komen van persoonsgegevens bij een externe partij), zal KTTC
Leugenberg vzw onverwijld contact opnemen met de personen wiens gegevens zijn uitgelekt.

11. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover in
eerste instantie contact op te nemen met het bestuur van TTC Leugenberg VZW, teneinde de klacht te
bespreken en te behandelen.
Walter Rymenans
Voorzitter KTTC Leugenberg vzw
GSM: +32 472 44 36 32
email: voorzitter@ttc-leugenberg.be
Je hebt natuurlijk ook altijd het recht, je klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit:
Gegevensbeschermingsauthoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
web: https://www.gegevensbeschermingsauthoriteit.be

12. Wijziging privacyverklaring
KTTC Leugenberg vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde op 02/11/2019
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