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Sportkring Heffen vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 
onderstaande contactgegevens: 
 
Sportkring Heffen vzw 
Juniorslaan 57 
2811 Mechelen 
info@sk-heffen.be 
www.sk-heffen.be 
 
 
Voor wie is deze privacyverklaring bestemd? 
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, 
personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten/diensten/producten, klanten en leveranciers. 
  
Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ? 
Uw persoonsgegevens worden door sportkring SK Heffen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 
rechtsgronden: 
− Ledenadministratie en dienstverlening aan leden 

− Nakomen verplichtingen in verband met de reguliere voetbalcompetitie en bestuurlijke instanties 
(KBVB, Voetbal Vlaanderen, stad Mechelen,…) 

− Verzorgen van opleidingen 

− Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken : 
− Voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres(sen), bondsnummer, geboortedatum,  

nationaliteit, geslacht/gender 
− Aanwezigheden trainingen en/of wedstrijden 

− Spelersevaluatie 

− Beeldmateriaal (foto’s, video’s,…) 
− Medische aandachtspunten en/of medische afwijkingen conform het bondsreglement B1009 

 
Voor minderjarige spelers vragen we standaard de contactgegevens van een of twee meerderjarigen 
(ouders, voogd, rechtspersoon,…). 
− Voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres(sen) 

 

Hoe verzamelen we deze gegevens? 
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvings- 
formulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij 
verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de KBVB via e-
kickoff. 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 
 
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen 
deelnemen aan activiteiten van de vereniging.  Met uitzondering van beeldmateriaal voor public relations. 
 
Verstrekking aan verwerkers/ontvangers/derden: 
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw 
contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte 
gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bv. in het 
kader van een officieel politieonderzoek).  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn 
buiten de Europese Economische Ruimte.   
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Wij gebruiken enkel software en dienstverleners die betrouwbaar zijn en zich reeds in de praktijk bewezen hebben. 
Op die manier waarborgen we de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. 
 
Wij werken samen met de volgende toonaangevende partijen: 
- KBVB (voetbalcompetitie via e-kickof) 
- Sisow (beveiligde omgeving voor de online betalingen via Bankcontact) 
- Laposta (e-mailsoftware om onze leden/fans via mail op de hoogte te houden)  
 
Bewaartermijn: 
Sportkring Heffen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt of zoals vastgelegd binnen de wetgeving. 
 
Beveiliging van de gegevens: 
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige 
toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking: 
- Alle personen die namens sportkring Heffen vzw kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen die persoonsgegevens bevatten 

- Onze medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  
Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. 

- Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om 
hun taken naar behoren uit te voeren.  

 
Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in 
de door de wet voorziene omstandigheden. 

 
Uw rechten omtrent uw gegevens: 
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 
U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegeven  welke 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. 
Elk verzoek dient binnen de 3 weken na het indienen kosteloos afgehandeld te zijn. 
 
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 via de gegevens aan het begin van deze verklaring of 
via het contactformulier op onze website. 
 
U heeft bovendien altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Gegevensbeschermingsautoriteit, 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 
 
Wijzigingen aan onze privacyverklaring: 
Sportkring Heffen vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging 
doen op onze website. 

 
-------------------------------------------------------------------------- 


