PRIVACYVERKLARING (V. 27/04/2019)
KFC Moedige Duivels Halen respecteert jouw privacy. In onze Privacyverklaring willen wij je
op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer,
waarom en we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?
KFCMD Halen is een voetbalclub, aangesloten bij Voetbal Vlaanderen en de Belgische
voetbalbond (KBVB). Wij organiseren voetbaltrainingen, - wedstrijden en andere
voetbalgerelateerde activiteiten voor onze aangesloten leden en sympathisanten. Bij ons
staan voetbalplezier en een degelijke opleiding voorop.
Deze Privacyverklaring gaat uit van KFC Moedige Duivels Halen vzw met als
ondernemingsnummer BE0408460565 met maatschappelijke zetel Pijpenpoelstraat 62,
3545 Halen

2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
2.1 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE VAN JOU?
Afhankelijk van jouw verhouding met onze club, verzamelen wij verschillende types van
persoonsgegevens.
2.1.1 ALS AANGESLOTENE
Wanneer je jezelf registreert als een aangeslotene (zoals een speler, trainer, bestuurslid,
scheidsrechter, enz.) zullen jouw (voor)naam, contactgegevens zoals telefoonnummer,
adres en e-mailadres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats gevraagd worden. Voor
aangesloten minderjarigen zullen ok de gegevens van de ouders gevraagd worden. Deze
informatie is noodzakelijk voor de aansluiting bij de club en om je (eventueel via ouders) op
de hoogte te houden van noodzakelijke informatie over de clubwerking. Het akkoord gaan
met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde
om je te kunnen aansluiten bij Voetbal Vlaanderen, en om je te kunnen inschrijven in een
club en aan georganiseerd voetbal te kunnen deelnemen.
2.1.2 ALS DEELNEMER AAN EEN VAN ONZE ACTVITEITEN
Afhankelijk van de activiteit waaraan je deelneemt, kan het nodig zijn om persoonsgegevens
(naam, adres, telefoonnummer, e-mail) te bezorgen. Dit zal uiteraard enkel gevraagd
worden als dit noodzakelijk is in het kader van deze activiteit.

2.2 COOKIES EN GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN
Onze website gebruikt geen cookies en verzamelt dus geen persoonlijke gegevens. Op
basis van Google Analytics worden er wel statistische gegevens verzameld.

2.3 PRIVACY VAN MINDERJARIGEN
In het kader van onze werking als voetbalclub verzamelen en verwerken wij uiteraard heel
wat persoonsgegevens van kinderen. Om deze reden vragen wij bij aansluiting op de club
de contactgegevens van één van de ouders of voogd op te geven om indien nodig de
ouderlijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen te kunnen
verkrijgen.

3. WAARVOOR GEBRUIKEN WE JOUW GEGEVENS?
We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden
•
•
•
•
•
•

De verwerking van jouw aansluiting als lid van Voetbal Vlaanderen en/of KBVB;
De verwerking van jouw lidmaatschap van onze club
De verwerking van ongevallendossiers en verzekeringskwesties die het gevolg zijn
van blessures opgelopen als aangeslotene;
Het versturen van uitnodigingen voor onze activiteiten;
Om algemene informatie over ons en rechtstreekse communicatie over jouw
wedstrijden (bv. afgelastingen of locatiegegevens) te bezorgen;
Om wedstrijdbladen en -fiches in te vullen;

4. MET WIE DELEN WIJ JOUW INFORMATIE?
Wij delen jouw persoonsgegevens met onze dienstverleners voor zover als nodig voor de
werking van onze club.
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan
derden zonder jouw toestemming, tenzij:
•
•

Aan de verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de
Federatie, namelijk de KBVB en Voetbal Vlaanderen
Er een wettelijke verplichting is;

5. HOE BEVEILIGEN WE JOUW GEGEVENS?
Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig
geselecteerd. Deze gegevens zijn opgeslagen op een platform dat alle geldende
standaarden qua privacy respecteert.

6. 7. WAT ZIJN JOUW RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITVOEREN?
7.1 RECHT OP INZAGE, OVERDRAAGBAARHEID EN RECHTZETTING VAN JOUW GEGEVENS
De kwaliteit en accuraatheid van jouw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons.
Daarom heb je altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens die zich bij
ons bevinden.

7.2 RECHT OP VERWIJDERING VAN JOUW GEGEVENS
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te
laten verwijderen of te laten aanpassen.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging
te melden, zoals nieuwe contactgegevens. Wij voorzien in onze platformen de mogelijkheid
om jouw gegevens te updaten.

8. HOE LANG WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD?
Wij verbinden ons ertoe jouw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze
dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Bewaartermijnen
kunnen echter per doel verschillen. Gegevens die we verzameld hebben in het kader van je
deelname aan een activiteit worden na deze activiteit verwijderd. Gegevens die we
verzameld hebben in het kader van een lidmaatschap blijven bewaard zo lang je lid blijft bij
onze club.

9. HOE MOET JE ONS CONTACTEREN?
Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring, je rechten met betrekking tot jouw privacy
wil uitoefenen of andere vragen hebt inzake ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren
via jeugd@kmdhalen.be

10. WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING
We zullen onze privacyverklaring actualiseren wanneer nodig. We raden daarom aan om
deze regelmatig te bekijken via onze website www.kmdhalen.be

