KFC Sparta Petegem
Privacyverklaring Sparta Petegem
KFC Sparta Petegem respecteert jouw privacy. In onze Privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante,
eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe KFC Sparta Petegem persoonsgegevens
verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Dit van personen die ons persoonsgegevens verstrekken of bij registratie als
aangeslotene van KFC Sparta Petegem.
Onze gegevens zijn: KFC Sparta Petegem – Gaversesteenweg 240, 9800 Deinze met ondernemingsnummer
0408.136.903 – secretariaat@kfcspartapetegem.be – 0477 86 03 75 (tijdens de weekdagen na 16:00 uur)
1. Definities: Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens die onder de privacybescherming vallen, zijn zeer ruim en omvatten alle gegevens die toelaten personen
direct of indirect te identificeren. Het gaat onder meer over identiteitsgegevens, contactgegevens, foto’s, videobeelden,
sportieve prestaties en statistieken, disciplinaire sancties, sportongevallen, etc. IP-adressen en wachtwoorden zijn eveneens
persoonsgegevens.
Wetgeving Persoonsgegevens betekent:
- EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of
gerelateerde nationale wetgeving,
- (EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke
implementerende of gerelateerde nationale wetgeving,
- Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met
persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en
elektronische communicatie,
- Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of
een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.
2. Toestemming
Uw toestemming dient als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door KFC Sparta Petegem. U
gaat akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid en met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door
KFC Sparta Petegem voor de hierin omschreven doeleinden door “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het
privacybeleid van KFC Sparta Petegem” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt
geïmplementeerd. U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking, gebaseerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.
Wanneer je jezelf registreert als een aangeslotene (zoals een speler, trainer, staflid, scheidsrechter, steward, vrijwilliger,
enz.) zullen jouw (voor)naam, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, nationaliteit, geboortedatum en plaats, pasfoto en geslacht/gender gevraagd worden. Het akkoord gaan met de verzameling en verwerking van
persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om je te kunnen aansluiten bij de KBVB en om je te kunnen
inschrijven bij KFC Sparta Petegem en aan het competitievoetbal te kunnen deelnemen.
3. Doeleinden
We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
- De verwerking van jouw aansluiting bij de KBVB als lid van KFC Sparta Petegem.
- De verwerking van ongevallendossiers en verzekeringskwesties die het gevolg zijn van blessures opgelopen als
voetballer of als medewerker van de club.
- Het versturen van uitnodigingen voor activiteiten van KFC Sparta Petegem.
- Het delen van informatie over de activiteiten (wedstrijden, evenementen, trainingen, …) van KFC Sparta Petegem.
- Het verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en
promotionele acties, producten en diensten van KFC Sparta Petegem en van partners en leveranciers van KFC
Sparta Petegem. Daartoe kunnen wij of derden u contacteren via e-mail, post en of sociale media;
Wij zullen u relevante informatie bezorgen indien wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere
doeleinden dan de doeleinden aangegeven in dit artikel.
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4. Hoe beveiligen wij je gegevens?
Sparta Petegem stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen. Verschillende
functies binnen de organisatie zien toe op de naleving van de wetgeving en de beveiliging van jouw informatie, onze
infrastructuur en systemen. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je
persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw
gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie
verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
5. Jouw rechten en hoe deze uit te oefenen
5.1 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. Je doet dit door een verzoek in te dienen bij:
Steven Derieuw - secretariaat@kfcspartapetegem.be - 0477 86 03 75 (tijdens de weekdagen na 16u)
5.2 Recht op verwijdering van je gegevens
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten
aanpassen. Hiervoor kan je tevens terecht bij:
Steven Derieuw - secretariaat@kfcspartapetegem.be - 0477 86 03 75 (tijdens de weekdagen na 16u).
Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Houd er bovendien rekening mee dat wij
je, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Om je gegevens up-to-date te houden,
verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals nieuwe contactgegevens.
5.3 Recht op verzet
5.3.1 Recht op verzet tegen de verwerking van gegevens voor marketing
Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor
marketingdoeleinden. Je kunt dit doen door contact op te nemen met:
Steven Derieuw - secretariaat@kfcspartapetegem.be - 0477 86 03 75 (tijdens de weekdagen na 16u)
5.3.2 Recht op verzet om afgebeeld te worden
Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het afgebeeld worden op een publieke
applicatie van KFC Sparta Petegem. Je kunt dit doen door contact op te nemen met:
Steven Derieuw - secretariaat@kfcspartapetegem.be - 0477 86 03 75 (tijdens de weekdagen na 16u)
5.4 Mogelijkheid tot indienen van klacht
Indien je, ondanks onze inspanningen, het niet eens zou zijn met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens
verzamelen, gebruiken dan wel verwerken, kan je steeds contact opnemen met:
Steven Derieuw - secretariaat@kfcspartapetegem.be - 0477 86 03 75 (tijdens de weekdagen na 16u).
Je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij :
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 BRUSSEL – 02 274 48 00 – commission@privacycommission.be.

6. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
KFC Sparta Petegem verbindt zich 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. Zo maken wij
een duidelijk onderscheid in contactgegevens, sportieve gegevens, medische gegevens, disciplinaire gegevens of
gebruikersgedrag.
7. 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:
KFC Sparta Petegem – Steven Derieuw - secretariaat@kfcspartapetegem.be - 0477 86 03 75
8. Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Van tijd tot tijd kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------Voornaam + naam van de ondergetekende: ………………….………………………………………………..……
Voornaam + naam van de speler: ………………….…………………………………………………………………

O Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van SPARTA PETEGEM (aanvinken).
Datum: ……………………………………………………………Handtekening: …………………………………………
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