Privacy Policy K.V.V. HEUSDEN-ZOLDER
1. DEFINITIES
Wetgeving Persoonsgegevens
WIL ZEGGEN:
(1) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere
implementerende of gerelateerde nationale wetgeving,
(2) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002
of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving,
(3) 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,
(4) 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
(5) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op
privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
2.1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor Ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy
Policy beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.
2.2. K. VV Heusden-Zolder (“Wij” of “Ons” of “Onze”) is een Vlaamse Voetbalclub met vestiging te HeusdenZolder en geregistreerd bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond en Voetbal Vlaanderen met het stamnummer
5894. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website.
2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens,
voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. PERSOONSGEGEVENS
3.1. WIJ ZULLEN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS OVER U VERWERKEN:
− Contactgegevens (bv. jouw naam, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, e-mailadres
− Video’s, afbeeldingen en andere media die jou kunnen identificeren in het sportcomplex De Nieuwe Dijk 38 te
Heusden-Zolder en evenementen op een andere locatie georganiseerd door KVV Heusden-Zolder;
− Data over gebruik van de website (bv. browser en IP-adres);
− Data over het gebruik van apps (bv. GPS-locatie, of de unieke identificatiecode van het apparaat);
− Data van e-mails (bv. aantal keer dat de e-mail werd geopend)

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
1. De verwerking van jouw aansluiting als lid van K. VV HEUSDEN_ZOLDER
2. De verwerking van jouw lidmaatschap van transfers, activiteiten als speler of trainer, inclusief disciplinaire
beslissingen
3. De verwerking van ongevallendossiers en verzekeringskwesties die het gevolg zijn van blessures
opgelopen als voetballer
4. Informatieve doeleinden gerelateerd aan het gebruik van de website
5. Verzenden van informatieve e-mails;
6. Waarborgen van de veiligheid en gezondheid in onze infrastructuur;
7. Afprinten van abonnementen, vouchers, etc. om de toegang tot het complex De Nieuwe Dijk te verlenen
8. Registratie van de (externe) (promo)medewerkers, spelers, staf en alle andere bekenden die toegang
hebben tot De Nieuwe Dijk;
9. Om in overeenstemming te zijn met de toepasselijk wetgeving of regelgeving
10. Indien een wetshandshavingautoriteit of een andere overheidsinstantie dit officieel vraagt
11. Om de rechten en/of veiligheid als klant te beschermen
4.2. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken
voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

5. WETTELIJKE BASIS
5.1. U gaat expliciet akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die door Ons
werden aangegeven in deze Privacy Policy, door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of door elke andere
gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te
trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens,
gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.
5.2. In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst met u af
te sluiten en uit te voeren. Bijvoorbeeld voor de aankoop van tickets en abonnementen om wedstrijden of
evenementen bij te wonen in De Nieuwe Dijk. De uitvoering van een overeenkomst zal in dat geval kwalificeren
als wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens (in tegenstelling tot uw toestemming). U bent
contractueel verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen in dat verband. We kunnen de overeenkomst
niet uitvoeren indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

6. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS
6.1. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en partners,
6.2. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op
basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot
stadionverboden).
6.3. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen Onze organisatie mogen wij uw Persoonsgegevens
eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

8. PERIODE WAARBINNEN WIJ PERSOONSGEGEVENS ZULLEN BEWAREN
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten
gebruikt, voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of voor zo lang als Wij wettelijk
verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen
of anonimiseren (naar Ons goeddunken) van zodra u uw lidmaatschap opzegt.

9. UW RECHTEN
9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving over de Persoonsgegevens heeft u het recht om:
A- toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken,
B- de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking
van u persoonsgegevens,
C- uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en
D- een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer, www.privacycommission.be).
9.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar privacy@kvvheusden-zolder.be,
of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website werd geïmplementeerd.

10. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY
Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van
deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel
5.1 van deze Privacy Policy.

