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Privacyverklaring SK Nossegem
ALGEMEEN
SK Nossegem is de afkorting van Sportkring Nossegem (Woluwestraat 15 bus 1, 1930 Nossegem,
ondernemingsnummer 0632.666.464, tel: 0475 96 36 62, e-mail: info@sk-nossegem.be. SK
Nossegem is een amateur voetbalclub, werkend vanuit de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw
persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).
Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens
verwerken van zodra u zich inschrijft bij SK Nossegem. Door deze Privacyverklaring te aanvaarden
tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met
een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk zich vooralsnog niet te registreren en
eerst contact met ons op te nemen via info@sk-nossegem.be om uw bezorgdheden te bespreken.

WAT DOEN WIJ MET UW INFORMATIE?
Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u tijdens de registratie opgeeft hebben wij de
volgende doelstelling voor ogen.
Communicatie:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Om telefonisch contact op te nemen met u;
Om via e-mail contact op te nemen met u;
Om via brief contact op te nemen met u;
Om u nieuwsbrieven te kunnen sturen;
Om de inschrijving met de KBVB via E-kickoff te garanderen en ervoor te zorgen dat u
verzekerd bent;
U te contacteren wanneer nodig, bv. na het invullen van een formulier;
Volledig anonieme statistieken over het gebruik van SK Nossegem te genereren.
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WANNEER VERWERKEN OF GEBRUIKEN WIJ WELKE PERSOONSGEGEVENS?
Bij gebruik van de website verzamelen wij vooral functionele informatie.
Bij registratie bij SK Nossegem slaan wij ook de volgende meer persoonsgebonden informatie op:
▪
▪

Algemeen: Naam, voornaam, adresgegevens, rijksregisternummer, telefoonnummer, emailadres en IP-adres.
Specifiek bij registratie voor onze nieuwsbrief: e-mailadres, voornaam en naam;

Wanneer u gebruik maakt van de SK Nossegem website en acties onderneemt (zoals
routebeschrijving opvragen, meer info consulteren, …), geeft u ook informatie vrij over uw
voorkeuren inzake uw surfgedrag.
SK Nossegem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan
ze ter beschikking zijn in E-kickoff, d.w.z. tot je je ontslag geeft bij SK Nossegem of je uitschrijft voor
de nieuwsbrief indien je niet bent ingeschreven in E-kickoff. Een uitzondering op deze regel is enkel
aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn, indien de gerechtelijke
instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

WANNEER GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR AAN DERDE
PARTIJEN?
SK Nossegem kan uw persoonsgegevens gebruiken om door te geven aan trainers en afgevaardigden
van je betreffende ploeg. SK Nossegem kan niet instaan voor het gebruik van jullie gegevens door
KBVB.

INZAGE- EN CORRECTIERECHT
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sk-nossegem.be. SK Nossegem zal zo
snel mogelijk op uw verzoek reageren.
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WAT ZIJN UW RECHTEN ALS "BETROKKENE"?
In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of
GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.
▪
▪

▪
▪

U kan steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar
maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.
U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken,
en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te
verwijderen.
U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van
persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.
Verder beschikt u over het recht om uw toestemming (zoals de toestemming om uw
gegevens met derden te delen) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de
wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan
het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere
rechtsgrond.

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette
contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Voor de wijziging van andere
gegevens kunt u contact opnemen met SK Nossegem via info@sk-nossegem.be of op het adres
Woluwestraat 15 bus 1, 1930 Zaventem.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
SK Nossegem neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder
meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.
We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een
veilige terminal wordt opgeslagen.
SK Nossegem neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen inzake de
verwerking van persoonsgegevens van kinderen.
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WAAR KAN IK TERECHT VOOR VRAGEN EN/OF KLACHTEN?
SK Nossegem stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te
sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen
en/of klachten aan ons te melden via info@sk-nossegem.be of op het adres Woluwestraat 15 bus 1,
1930 Zaventem.
Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds
het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy
commissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

WIJZIGINGEN
SK Nossegem behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve
daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een
wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.

Update: 7 maart 2019
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