Privacyverklaring
Rolstoeldansgroep DUO hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving “de Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVG” – ook wel “GDPR genoemd, General Data Protection Regulations” dient ook onze club
deze “privacyverklaring” te richten aan al diegenen van wie we gegevens in onze databanken
bijhouden.
De AVG stelt dat wij gehouden zijn:
•

•
•
•
•

de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
Privacyverklaring;
de verwerking van je persoonsgegevens te beperken tot enkel die gegevens welke nodig
zijn;
te vragen om uw uitdrukkelijke toestemming;
de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers
aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten,
diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.
Uw persoonsgegevens worden door Rolstoeldansgroep DUO verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden en rechtsgronden:
•
•
•
•
•

voor de ledenadministratie als uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap,
opvragen van lidgelden, enz;
voor het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en
uitnodigingen
voor de organisatie van en inschrijving bij recreatieve evenementen (Dansdag);
voor persoonlijke verzekering via Paranthee-Psylos
Promotie, PR en communicatie waaronder
o Het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s
(gerechtvaardigd belang)
o Het beheren van sociale media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)
o Het beheren van de website

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

Identificatiegegevens : naam, voornaam, geboortedatum
Privé-contactgegevens : telefoonnummer, e-mail, adres
Medische gegevens
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We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende
manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website,
persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via
derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten
verenigingen/clubs of federaties.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van
geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
De gegevens worden intern verwerkt door het secretariaat van onze club.
Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven tenzij na uitdrukkelijke toestemming van
betrokkene en tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een
politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Rolstoeldansgroep DUO bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze verstrekt werden of op grond van de wet is vereist. We bewaren de
gegevens van het lidmaatschap niet langer dan 10 jaar na het laatste gebruik (omwille van
de mogelijkheid van een eventuele heraansluiting en uitnodigingen voor feestelijkheden).
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
•

•
•

Alle personen die namens Rolstoeldansgroep DUO van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over
het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
of technische incidenten;

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij
ontvangen hebben.
Tevens kun u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel
hiervan. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen met:
verstraete.lore@gmail.com (Ondervoorzitter, maatschappelijke zetel en lesgeefster)
U hebt bovendien altijd het recht een klacht in te dienen bij de:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Rolstoeldansgroep DUO kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. De
laatste wijziging gebeurde op 31/08/2018.
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