Judo Club Zwijndrecht vzw
Dojo : Gemeentelijke Sporthal “Den Draver”
Fortlaan 10, 2070 ZWIJNDRECHT

Privacyverklaring
1.

Algemeen

Judo Club Zwijndrecht vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Judo Club Zwijndrecht vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Verwerken van persoonsgegevens houdt in het registreren, verkrijgen, raadplegen, wijzigen, delen en
vernietigen van gegevens betreffende een identificeerbaar natuurlijk persoon.
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,
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
je persoonsgegevens,
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van je persoonsgegevens gewaarborgd is,
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens.

Als Judo Club Zwijndrecht vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Judo Club Zwijndrecht vzw
Maatschappelijke zetel : Dorp West 74, 2070 Zwijndrecht
secretariaat@judoclubzwijndrecht.be
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2.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Je persoonsgegevens worden door Judo Club Zwijndrecht vzw verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :









3.

Registratie bij de Vlaamse Judo Federatie vzw mbt. judo vergunning en verplichte verzekering
(Gerechtvaardigd belang),
Lidmaatschapsbeheer bij Judo Club Zwijndrecht vzw (Gerechtvaardigd belang),
Judo examen- en gradenbeheer (Gerechtvaardigd belang),
Administratie en planning trainers (Gerechtvaardigd belang),
Opvolging opleidingen trainers en bestuursleden (Gerechtvaardigd belang),
Inschrijving en deelname aan stages, competities en andere nevenactiviteiten
(Gerechtvaardigd belang),
Communicatie met judo leden en ouders (Gerechtvaardigd belang),
Het bekomen van subsidiëring door de overheid (Wettelijke verplichting).

Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor
de volgende doelstellingen :






Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoon en/of GSM nummer, e-mail adres.
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit.
Financiële gegevens : bankrekeningnummer.
Judo specifieke gegevens : judograad, examenresultaten.
Medische gegevens : enkel met betrekking tot ongevalsaangifte bij verzekeraar Ethias ten
behoeve van terugbetaling van de gemaakte onkosten.

Wij verwerken GEEN gevoelige gegevens zoals :







Rijksregister nummer
Algemene medische gegevens
Politieke voorkeur
Seksuele voorkeur
Geloofsovertuiging
Etnische afkomst
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4.

Lidmaatschap vakbonden
Enz …

Gegevensverwerkers

De gegevens worden verwerkt door volgende personen van Judo Club Zwijndrecht vzw :




5.

Secretaris
Penningmeester
Hoofdtrainer

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan Judo Club Zwijndrecht vzw geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan o.a. :





De Vlaamse Judo Federatie vzw
Sportdienst van de gemeente Zwijndrecht
Organiserende club van competitie
Judo sportongevallen verzekeraar Ethias

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen die geen relatie hebben met de hierboven
beschreven doeleinden, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is zoals bijvoorbeeld in het
kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7.

Bewaartermijn

Judo Club Zwijndrecht vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Judo Club Zwijndrecht vzw
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verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na het beëindigen van het
lidmaatschap van Judo Club Zwijndrecht vzw.
Gegevens nodig voor boekhoudkundige verwerkingen worden bijgehouden voor de periode die
wettelijk voorzien is.

8.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :






9.

Alle personen die namens Judo Club Zwijndrecht vzw van je gegevens kennis kunnen nemen
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de PC’s van bovenvermelde
gegevensverwerkes.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Enkel de secretaris en hoofdtrainer van Judo Club Zwijndrecht vzw hebben toegang tot de
database van de Vlaamse Judo Federatie vzw.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen
hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Je kan bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door één van
onze verwerkers. Houd er wel rekening mee dat bepaalde gegevens absoluut noodzakelijk zijn voor
het lidmaatschap bij Judo Club Zwijndrecht vzw.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw
opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
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10. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover
direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring
Judo Club Zwijndrecht kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 2
april 2018.
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