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GDPR of AVG-verklaring          
GDPR: General Data Protection Regulation 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 
 

SK Nossegem kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u aangesloten bent bij SK Nossegem 

en/of u een contactformulier hebt ingevuld. SK Nossegem kan de volgende persoonsgegevens 

verwerken: 

▪ Uw voor – en achternaam 

▪ Uw adresgegevens 

▪ Uw rijksregisternummer 

▪ Uw telefoonnummer 

▪ Uw e-mailadres 

▪ Uw IP-adres 

 

WAAROM SK NOSSEGEM GEGEVENS NODIG HEEFT 
 

SK Nossegem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende redenen: 

▪ Om telefonisch contact met u op te nemen 

▪ Om via e-mail met u contact op te nemen 

▪ Om via brief met u contact op te nemen 

▪ Om de inschrijving met de KBVB via E-kickoff te kunnen garanderen en ervoor te zorgen dat u 

hierdoor dan ook verzekerd bent. 

Daarnaast kan SK Nossegem 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. 
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HOE LANG SK NOSSEGEM GEGEVENS BEWAARD 
 

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. 

DELEN MET ANDEREN 
SK Nossegem verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting. 

 

FOTOMATERIAAL 
 

Tijdens activiteiten van SK Nossegem en het nemen van foto’s van kinderen en volwassen die 

aangesloten zijn bij SK Nossegem, vragen we geen toelating omdat deze aangesloten zijn bij SK 

Nossegem. Deze kunnen we gebruiken voor onze website, sociale media of reclame te maken van SK 

Nossegem voor verschillende activiteiten zonder toelating. Ouders en leden die bezwaar hebben 

tegen publicatie kunnen dit schriftelijk of via e-mail kenbaar maken bij het bestuur van SK Nossegem. 

WEBSITEBEZOEK 
Op de website van SK Nossegem worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-

adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze 

gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website van SK Nossegem. 

SK Nossegem gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens 

worden niet aan derden gegeven. Voor de nieuwsbrief worden alle e-mailadressen gebruikt die ter 

beschikking zijn binnen SK Nossegem. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kan je je 

altijd uitschrijven door op de link te klikken onderaan de nieuwsbrief. 
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GOOGLE ANALYTICS 
 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden 

door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op 

Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site 

gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met 

inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 

Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, 

rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan 

te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan 

derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 

informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens 

waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor 

geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle 

mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u 

toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden 

zoals hiervoor omschreven. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
 

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. 

 

BEVEILIGEN 
 

SK Nossegem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. De website van SK Nossegem maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat die 

ons verzekerd is door Voebalassist.nl en niet in verkeerde handen valt. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SK Nossegem verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact met SK Nossegem op via info@sk-nossegem. 
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