Privacy-Verklaring Basket Betekom
Basket Betekom hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen we heldere en transparante info geven over welke gegevens we over u
verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Basket Betekom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet – en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Dit
brengt met zich mee dat wij :
o

o
o
o
o

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
Privacyverklaring;
het gebruik van je persoonsgegevens beperken 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;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je
hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Basket Betekom zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via e-mail:
basketbetekom@gmail.com
Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
Je persoonsgegevens worden door Basket Betekom verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:
o
o
o
o
o

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Basket Betekom;
om te kunnen deelnemen aan de competitie en activiteiten van Basket Betekom;
het versturen van informatie en uitnodigingen met betrekking op clubactiviteiten;
het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
de praktische organisatie van sportieve en extra-sportieve activiteiten van de club.

Welke gegevens verwerken we ?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken
voor de volgende doelstellingen en de werking van onze club:
o

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email;

o Voor minderjarige leden bovendien: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
o
o
o
o

van beide ouders;
Identiteitsgegevens uitgegevens door de overheid: id-kaartnummer, rijksregisternummer.
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
Medische informatie
Foto’s: ploegfoto’s, eventuele actiefoto’s, foto’s van trainingen en activiteiten.

Wie verwerkt de gegevens ?

De gegevens worden verwerkt door volgende vrijwillige medewerkers :
o Bestuursleden (inzage alle gegevens)
o Coaches (gegevens van de eigen ploeg)
o Ploegafgevaardigden (gegevens van de eigen ploeg)
o Vrijwilligers voor de organisatie van de activiteiten
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen. Enkel de gegevens die relevant zijn voor het specifieke
doel zullen door de betrokken medewerker gebruikt kunnen worden.
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit
wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of
gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier
toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de
intrekking daarvan.
Bewaartermijn
Basket Betekom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Basket Betekom
verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na
de laatste aansluiting bij de club, tenzij uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

