Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
In deze privacyverklaring willen we alle bij SK Oude God aangesloten leden, deelnemers aan
activiteiten en personen die belangstelling tonen voor onze clubwerking informeren over de
(persoons)gegevens die we verzamelen en wat daarmee gebeurt in het kader van de
privacywetgeving.
SK Oude God houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Dit betekent dat:
•
•
•
•
•
•

we persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
ze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in deze
privacyverklaring;
de verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
we om uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt
is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang in
functie van het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
we gepaste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de
beveiliging van persoonsgegevens te garanderen;
we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
we op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, jou hierop willen
wijzen en ze respecteren.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door SK Oude God verwerkt in functie van de volgende doeleinden
en rechtsgronden:
•
•
•
•
•
•

het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele
grond);
het verzekeren voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
(wettelijke verplichting);
het informeren over onze clubwerking en het uitnodigen voor clubactiviteiten
(contractuele grond en gerechtvaardigd belang);
het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten
van de koepelfederaties (contractuele grond);
het registreren van individuele competitieresultaten en het berekenen van
klassementen en/of rankings (gerechtvaardigd belang);
het verwerven van subsidiëring van de lokale overheid, stad Mortsel (wettelijke
verplichting).

Voor deze doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
•

identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit
(wettelijke verplichting);

•
•
•
•
•

telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL (mits toestemming);
competitie- en/of losse partijresultaten, klassementen en rankings, inschrijvingen,
clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd belang);
sportongevallen (wettelijke verplichting);
financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers … (gerechtvaardigd belang);
we verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij mits
uitdrukkelijke toestemming.

We verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a.
inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website of via
persoonlijk/telefonisch/e-mailcontact …
We verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) na
toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). Bij discussie zullen redelijke
inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van
geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
SK Oude God behoudt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze haar
bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via haar kanalen.
De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.
Verstrekking aan derden
We maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:
•
•
•
•
•

leden- en competitie-administratie (KBSB);
sportongevallenverzekering (verzekeraar);
internetomgeving (webhosting);
nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);
bestellingen en betalingen (bestelplatform).

We geven we de door jou verstrekte gegevens niet door aan andere derden, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is (bv. de lokale overheid, politie, gerecht …) of in functie van een
samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien we
persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de
vereniging zullen we hiervoor jouw schriftelijke toestemming vragen. We verstrekken geen
persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarbij we de GDPR-compliancy van de
betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de
nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Om het spelen van schaakpartijen onder elkaar te kunnen faciliteren, worden naam, telefoon
en e-mailadres van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via de

website van de club. Dit gebeurt op een besloten webpagina (enkel toegankelijk via paswoord
en login). Op eenvoudig verzoek kun je je uit deze lijst laten verwijderen. Dat kan door dit te
melden aan iemand van het bestuur of via het algemene e-mailadres info@skoudegod.be.
Om de schaaksport in het algemeen en de competities in het bijzonder te kunnen vormgeven,
worden de sportieve gegevens van jouw lidmaatschap (o.a. competitieresultaten, klassement
…) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de
noodzakelijke contactgegevens via een besloten database ter beschikking gesteld aan een
beperkte groep gemandateerden, met name aan het bestuur, via paswoord en login).
Beveiliging van de gegevens
We hebben de gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om alle
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende
beveiligingsmaatregelen genomen:
•
•
•
•
•
•

gebruikersnaam en wachtwoordbeleid in al onze systemen;
encryptie van de persoonsgegevens, firewall en patchbeheer;
back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
onze medewerkers en bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens;
alle personen die namens SK Oude God van jouw gegevens kennis kunnen nemen,
moeten zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
algemene verordening gegevensbescherming;
we testen en evalueren deze maatregelen op regelmatige basis.

Bewaartermijn
SK Oude God bewaart persoonsgegevens niet langer dan een periode van 5 jaar van continue
inactiviteit bij de club.
Jouw rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen
hebben, met name via je persoonlijke webpagina.
Daar waar de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je
het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het
intrekken van jouw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die
gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: sommige gegevens zijn nodig om jouw of de ploeg
waarvan je deel uitmaakt in te schrijven voor competities.
Je hebt het recht op beperking van je persoonsgegevens. De rechtmatigheid van je vraag
daarvoor zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
jouzelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.
Klachten?
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we
je hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze
privacyverklaring).
Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Commission@privacycommission.be
Wijziging privacy statement
SK Oude God kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op XXX.

