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Privacyverklaring K.V.V. THES Sport 
 

K.V.V. THES Sport  hecht veel belang aan jouw privacy en aan de bescherming en verwerking van 

jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie 

geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om jouw 

privacy op elk moment te waarborgen.  

De verwerking van jouw persoonsgegevens zal binnen ons club volledig gebeuren volgens de meest 

recente regelgeving m.n. in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR-wetgeving). 

 

Welke gegevens verzamelen en bewaren we van jou? 

De volgende gegevens van jou verzamelen verwerken en slaan we op via ons contactformulier of 

het inschrijvingsformulier:  

• Persoonlijke gegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, 

geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, bondsnummer, rijksregisternummer en 

bankrekeningnummer  

 

Verder slaan we ook de volgende gegevens op: 

• Gevoelige gegevens : medische fiche (medisch/doktersattest)  

• Sportieve gegevens : wedstrijdgegevens, evaluaties, sporttechnische informatie 

• Beeldmateriaal : (digitale) foto’s, filmpjes 

• Jouw verzonden boodschap, IP-adres en tijdstip van verzenden 

• Jouw contact- en facturatiegegevens indien u als klant beroep doet op onze dienstverlening 

  

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?  

Jouw persoonsgegevens worden door K.V.V. THES Sport verwerkt ten behoeve van de volgende 

doeleinden en rechtsgronden:   

Onze clubadministratie : verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de 

uitvoering van de overeenkomst die je met ons wenst aan te gaan m.a.w. het lidmaatschap en de 

verzekering , voor het indelen van onze leden in categorieën en groepen, voor de onderlinge 

uitwisseling van ledengegevens en gegevens van onze trainers  

Onze sportieve administratie : verwerking is eveneens noodzakelijk voor de aansluiting bij de 

Voetbalfederatie en de deelname aan de competities, voor de opvolging van trainingen en 

wedstrijden, voor de evaluaties van onze spelers en trainers, voor de inschrijvingen van stages en 

tot slot voor de organisatie van recreatieve sportevenementen 

De communicatie met onze leden, met andere organisaties en met onze sponsors  

De vrijwilligersovereenkomsten : de verwerking van gegevens in overeenstemming met de 

vrijwilligerswetgeving  

Onze personeelsadministratie : voor het registreren van alle personeelsgegevens noodzakelijk om 

de voldoen aan onze verplichtingen in zake personeelse en loonbeheer  
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Onze clubadministratie en boekhouding : registreren persoonsgegevens leveranciers, het 

versturen van nieuwsbrieven 

Het beheren van diverse social media- kanalen : foto’s, filmpjes  

Het beheren van de clubwebsite  

 

Op welke manier verwerken wij jouw gegevens? 

Als K.V.V. THES Sport  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Wij kijken er dan ook zeer streng op toe dat: 

• jouw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;  

• de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

• we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

je persoonsgegevens;  

• de  passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden zodat de 

beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft;  

• er geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

• je ten alle tijden op de hoogte bent van jouw rechten als betrokken persoon omtrent de 

verwerking van jouw persoonsgegevens 

 

Wie verwerkt de gegevens?  

De gegevens worden verwerkt door het bestuur, het jeugdbestuur en de sportieve cel zoals 

beschikbaar op de website van de club. 

 

Met wie delen we jouw informatie?  

Enkel indien dit absoluut noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, zullen wij de 

door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens delen met onze dienstverleners. 

 

Wij maken o.a. gebruik van partners voor:  

• het verzorgen van de internetomgeving van onze sportclub via een webhosting) 

• het verzorgen van de loonadministratie via een loonbeheersecretariaat  

• het verzorgen van de sportieve opvolging via het onlineplatform ProSoccerData  

 

Wij geven nooit jouw persoonsgegevens door aan verwerkers andere dan diegene waarmee we een 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten waarin de nodige afspraken om de beveiliging van je 

persoonsgegevens te waarborgen zijn opgenomen.  

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk 

verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk 

onderzoek.  
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Tevens kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier expliciet de 

toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming kan je ten allen tijde intrekken, zonder dat 

dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voordien. Wij verstrekken geen 

persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.  

 

Hoe zit het met de privacy van minderjarigen? 

Als sportclub verzamelen en verwerken wij uiteraard heel wat persoonsgegevens van kinderen. 

Om deze redenen vragen wij bij aansluiting op de club de contactgegevens van beide ouder sof 

voogd op te geven om indien ouderlijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens 

van kinderen te kunnen verkrijgen. 

 

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens? 

K.V.V. THES Sport  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

K.V.V. THES Sport verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na 

einde lidmaatschap.  

 

Hoe beveiligen we jouw gegevens ? 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

• Alle personen die namens K.V.V. THES Sport van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan.  

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;   • 

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.  

 

Wat zijn jouw rechten omtrent jouw gegevens? 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het uitwissen van de persoonsgegevens in onze 

bestanden. Via het hieronder vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of door 

één van onze verwerkers.  

Ook heb je het recht om de verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan 

jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.  

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 

verzoeken. 

 

Heb je klachten betreffend eons privacybeleid? 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je 

hierover direct contact met ons op te nemen. 

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij: 
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Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

Drukpersstraat 35  

1000 Brussel  

contact@apd-gba.be 

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring ? 

K.V.V. THES Sport kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen aan onze 

privacyverklaring zullen we je informeren. We zullen onze privacyverklaring actualiseren wanneer 

nodig. We raden aan om deze regelmatig te bekijken. 

De laatste wijziging gebeurde op 8 september 2020. 

 

Hoe moet je ons contacteren? 

Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons 

wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  

K.V.V. THES Sport 

Sportlaan 4 

3980 Tessenderlo 

info@thes-sport.be  
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