
Privacyverklaring Curling Club Zemst vzw
Curling Club Zemst vzw hecht belang aan de bescherming van je privacy. In deze privacyverklaring 
leggen we uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan.  

Verwerkingsdoeleinden
Curling Club Zemst vzw verzamelt en gebruikt enkel persoonsgegevens die nodig/nuttig zijn voor het 
bereiken van ons doel: “de beoefening en promotie van curling in wedstrijd- en recreatief verband”. 

We hebben maatregelen genomen zodat je persoonsgegevens niet door buitenstaanders kunnen 
gebruikt worden. We geven geen persoonsgegevens door aan anderen, tenzij dit nodig is om het doel 
te bereiken waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt. 

Contactgegevens
Als Curling Club Zemst vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. 
Indien je vragen hebt over onze privacyverklaring of over het gebruik van je gegevens, neem dan 
contact op via:
adres: Curling Club Zemst vzw, Driesstraat 8, 1982 Elewijt
e-mailadres: info@curlingzemst.com

Waarom houden wij je persoonsgegevens bij?
- voor ledenadministratie en dienstverlening aan leden
- om je te kunnen informeren:

 over onze werking
 over wedstrijdkalender en -resultaten

- om subsidiëring van de overheid te krijgen

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
• In het kader hiervan verzamelen wij volgende persoonsgegevens:

◦ naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres
• Van onze leden verzamelen we bijkomend:

◦ geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer, adres en lidnummer
• Van onze leden <18 jaar verzamelen we van ouder/voogd:

◦ naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) 
indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Aangezien promotie van de beoefening van onze sport in clubverband ons hoofddoel is, is het 
mogelijk dat we foto’s maken tijdens onze activiteiten.  Mooie foto’s van leden en deelnemers kunnen
worden gebruikt voor publicatie op onze webstek, social media, flyers en affiches, ...

Persoonsgegevens doorgegeven aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, verstrekken we aan anderen indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van onze doelen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- ledenregistratie via Vlas/Sportiv
- verzekering via Vlas/Sportiv
- clubadministratie via Google Workspace (bevat Drive, Forms, Spreadsheets, ...)



De Belgian Curling Association (nationale curlingbond) heeft via Vlas/Sportiv toegang tot de 
persoonsgegevens van onze leden.

We geven de door jouw verstrekte gegevens door aan derden wanneer dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is het doorgeven van de ledengegevens op vraag van Sport 
Vlaanderen in het kader van de erkenning als Vlaamse Sportfederatie. Wanneer we persoonsgegevens 
aan anderen doorgeven, stellen we de voorwaarde dat ook zij je gegevens enkel gebruiken voor het 
doel waarmee ze aan ons verstrekt zijn. 

Bewaartermijn
Curling Club Zemst vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren 
van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. We verbinden ons ertoe de gegevens niet langer bij te 
houden dan 3 jaar na de laatste samenwerking.

Beveiliging van gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen 
genomen; 

- Alle personen die namens Curling Club Zemst vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, 
hebben verklaard deze niet te zullen doorgeven aan derden en deze enkel te gebruiken voor het
doel waarvoor ze zijn verstrekt.

- De bestuursleden en het personeel van Curling Club Zemst vzw die je gegevens verwerken 
zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

- De gegevens worden jaarlijks geüpdatet.
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 
- We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, op kopie, op correctie of op verwijdering van je eigen persoonsgegevens. We 
behouden ons wel het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je direct contact met
ons op te nemen. 

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbescherminsautoriteit 
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  )  , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied 
van bescherming van persoonsgegevens. 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Curling Club Zemst vzw kan deze privacyverklaring op elk moment aanpassen. De laatste wijziging 
gebeurde op 30 juli 2022. De meest recente versie van deze privacyverklaring is te vinden op 
https://www.curlingzemst.com/privacy.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
https://www.curlingzemst.com/privacy.html

