Uitgebreide privacyverklaring sport – en themakampen vzw Sportival
Sportival vzw is begaan met jouw privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te
beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy te waarborgen en
zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, rekening houdend met de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als AVG of
GDPR van 25 mei 2018, Verordening EU 2016/679).
Als Sportival vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je
na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Sportival vzw
Zandstraat 8
8020 Oostkamp
secretariaat@sportival.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerken wij?
Sportival vzw verzamelt persoonsgegevens via e-mail en via online formulieren op onze website.
Deze gegevens worden gebruikt om:
• te kunnen inschrijven en deelnemen aan de sport – en themakampen van Sportival vzw.
• Verwittigen van inschrijving en meedelen van extra informatie.
• te informeren over onze activiteiten en producten via nieuwsbrieven en uitnodigingen
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen,
opslagen, verzamelen en verwerken:
Persoonlijke identiteitsgegevens
Persoonlijke kenmerken

: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
: geslacht, geboortedatum en medische problemen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.

Beeldmateriaal
Gedurende de kampweek wordt er soms beeldmateriaal genomen van activiteiten, slotshow.
Deze foto’s en video’s kunnen op de flyer, website of facebookaccounts worden geplaatst.
Indien u niet wil dat uw gegevens en / of beeldmateriaal worden verwerkt voor interne direct
marketing, volstaat het u ons dit mee te delen.
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Verstrekking aan derde verwerkers
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde verwerker voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-platform om te kunnen inschrijven.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers dan degene waarmee we een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken – via een contract of
aangepaste gebruiksvoorwaarden - om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
Sportival vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, en maximaal 10 jaar, voor het
realiseren van het doeleinde waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Beveiliging van de gegevens
De databanken waarin jouw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde
toegang. Zo hebben we de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen;
•
•
•

Alle personen die namens sportival vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
Onze medewerkers en partners zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens. Aan deze medewerkers en partners wordt toegang verleend tot uw
gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te
voeren.
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Rechten omtrent jouw gegevens
U hebt recht op inzage en kopie van de gegevens die op u betrekking hebben.
U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U hebt recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen
hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.
Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is of niet.
U hebt recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van
bepaalde gegevens, kunt u vragen om deze verwerking stop te zetten.
Zo hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct
marketing doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).
Ook hebt u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te
oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Het gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van jouw computer geplaatst
worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende
bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker
op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies
verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de
cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van
je internetbrowser.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van
uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacy
verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Wijziging privacy verklaring
Sportival vzw kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging
doen op onze website.
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