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1 Inleiding
De vzw. Ivolo verwerkt over u, als lid, bestuurslid, leiding of vrijwilliger, informatie die
persoonsgegevens bevat om de correcte werking van Ivolo te kunnen verzekeren.
De club is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens en kijkt toe op de
bescherming van uw privacy. Ivolo verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen, en deze
gegevens met bijzondere zorgvuldigheid en op volledig transparante wijze te verwerken met een
strenge inachtneming van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het
bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”, ook wel GDPR genoemd.
In dit verband wenst Ivolo u in deze Privacy Verklaring te informeren over:
•
•
•

Het type gegevens dat Ivolo verzamelt.
De reden en de wijze waarop Ivolo uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.
Uw rechten en onze verplichtingen in verband met deze verwerkingen.

Verdere algemene informatie kunt u terug vinden op de website van de
Gegevensbeschermingsautoriteit ( GBA ) via de volgende link:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

2 Welk type persoonsgegevens verzamelt Ivolo vzw
In het kader van onze activiteiten, verzamelt Ivolo vzw. De volgende informatie over leden, bestuur,
leiding en vrijwilligers.
•
•
•
•

Identificatiegegevens- en contactgegevens ( zoals bijvoorbeeld uw naam en voornaam,
geboortedatum, adres, rijksregisternummer,… )
Persoonlijke gegevens ( zoals bijvoorbeeld uw nationaliteit, uw geslacht, uw taal,… )
Uw klachten
Gegevens met betrekking tot uw gezondheid

Daarnaast, in het kader van de verzekering, verzamelt Ivolo vzw. ook de volgende informatie met
betrekking tot de begunstigden.
•
•

Identificatiegegevens- en contactgegevens ( zoals bijvoorbeeld uw naam en voornaam,
geboortedatum, adres, rijksregisternummer,… )
Financiële informatie ( bankrekeningnummer )

Indien u als lid, de contactgegevens van uw contactpersoon verstrekt, erkent u dat u die persoon op
de hoogte heeft gesteld van deze Privacy Verklaring en, indien nodig de toestemming van deze
persoon heeft verkregen met betrekking tot het verstrekken van deze gegevens.
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De bovenstaande informatie kan meegedeeld worden aan de Gymfed of de verzekeraars die
betrokken zijn in het beheer van de ongevallenverzekering.
In beginsel verwerkt Ivolo geen gevoelige gegevens. Ivolo zal dit enkel doen wanneer dit strikt
noodzakelijk is voor de relevante doeleinden die hieronder worden vermeld of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.

3 Wanneer en waarom verwerkt Ivolo uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor een specifiek en welomschreven doel, waarbij
enkel die gegevens gebruikt worden die nodig zijn om dat doel te bereiken. Zo zullen enkel de nodige
gegevens per afdeling beschikbaar zijn voor de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen.
Ivolo zal uw persoonsgegevens enkel verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor de administratie van de aansluiting en uittreding
Voor de administratie van aanwezigheidslijsten
Voor het aanvragen van subsidies
Voor de correcte aansluiting bij de Gymfed
Om u een ongevallenverzekering aan te bieden
Om u de juiste medische zorgen te geven in geval van een ongeval
Om u, indien nodig, in te schrijven voor wedstrijden
Opvolging van de betalingen van de leden
Elk ander doel opgelegd door de wet of de overheid

4 Hoe beschermt Ivolo uw persoonsgegevens
De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig
hebben voor de uitvoering van hun taken, en beperkt tot de bovengenoemde doeleinden.
Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische
voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.
Het doel hiervan is om de persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige
vernietiging of wijziging, onopzettelijk verlies, of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
Bovendien, bij het verwerken van uw persoonsgegevens:
•

Verzamelt en verwerkt Ivolo enkel de persoonsgegevens die toereikend, relevant en niet
buiten proportie zijn, en enkel die gegevens die nodig zijn om bovenstaande doelstellingen te
bereiken.
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Zorgt Ivolo, er samen met u voor dat uw persoonsgegevens up-to-date en accuraat blijven.
Hiervoor adviseert Ivolo u om spontaan elke wijziging van uw gegevens meteen te melden.
Dit zal de dienstverlening naar u enkel ten goede komen.

5 Hoe lang bewaart Ivolo uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als dit nodig is voor het bereiken van het doel
waarvoor deze verzameld werden en in lijn met de toepasselijke wet.

6 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en met wie worden
ze gedeeld
Intern gebruik
De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die betrokken zijn bij de
dagelijkse werking van Ivolo. Enkel die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de doeleinden
beschreven hierboven, zullen worden gedeeld met de betreffende personen.
Extern gebruik
Uw persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven om u aan te sluiten bij de Gymfed, in te
schrijven voor wedstrijden, en om u een ongevallenverzekering aan te bieden.
De bovenstaande derden zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw
persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7 Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen
Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u de volgende rechten met
betrekking tot uw persoonsgegevens.
•

•

•

Recht op gegevenswissing: elke persoon heeft het recht te eisen dat de persoonlijke data
waarover we beschikken, worden gewist. Andere wetten die ons verplichten bepaalde data
te bewaren gaan voor op deze regel.
Recht op informatie: elke persoon heeft het recht om op de hoogte te zijn van welke data
over hem of haar wordt verzamelt; waarvoor deze data wordt gebruikt; hoe lang deze data
wordt bewaart; welke rechtsgrond aan de basis ligt; hoe gebruik te maken van andere
rechten, zoals het recht om zijn data te raadplegen, te laten verbeteren, ...
Recht op inzage: elke persoon mag vragen hem te tonen over welke gegevens het exact gaat.
Ivolo is dan verplicht alle informatie met de persoon te delen. Uiteraard is het van belang om
de identiteit van de aanvrager te controleren.
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Recht op overdraagbaarheid: elke persoon van wie Ivolo gegevens heeft verzameld, mag
deze in elektronisch formaat (bijvoorbeeld een xls, txt of csv bestand) opvragen of laten
doorsturen naar een andere club.
Recht op rectificatie: elke persoon heeft het recht om verbetering van zijn gegevens te
vragen.
Recht op verzet tegen profilering: Ivolo zal geen profilering of automatische verwerking op
zijn gegevens toepassen.

Uitoefening van uw rechten
Indien u een vraag heeft of de hierboven beschreven rechten wenst uit te oefenen, volstaat het een
mail te sturen naar privacy@ivolo.be

