
 

 

Privacybeleid 
 
In het kader van de Europese wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) wil SPORTY haar beleid inzake 
privacyregels bekend maken. 
 
Teneinde haar overeenkomst met de klant/de inschrijver of deelnemer te kunnen uitvoeren, is het onvermijdelijk dat 
SPORTY persoonsgegevens verwerkt, welke toelaten de inschrijvers of de ingeschreven deelnemers aan door SPORTY 
georganiseerde activiteiten te identificeren en deze activiteiten naar behoren te organiseren.  
 
De meegedeelde gegevens worden gebruikt bij de opvolging van  de  inschrijvingen, het uitvoeren van de inschrijving, 
boeking of reservatie en het  verstrekken  van  informatie  met  betrekking  tot  de activiteiten waarvoor is ingeschreven, 
om deze activiteiten te organiseren of om leden en deelnemers te informeren omtrent toekomstige activiteiten en om 
nieuwbrieven te versturen. 
 
SPORTY is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens, en zij stelt alles in het werk opdat 
de privacy van de betrokken personen wordt gerespecteerd en de persoonsgegevens in overeenstemming met de 
wettelijke vereisten worden verwerkt. 
 
SPORTY wil u via deze weg informeren over welke persoonsgegevens zij verwerkt, wat er deze persoonsgegevens 
gebeurt en welke rechten u heeft. 
 
1. Aard van de verzamelde persoonsgegevens: 
 
Doordat de inschrijver of deelnemer de website gebruikt en/of zijn persoonsgegevens en deze van de in te schrijven 
deelnemer(s) meedeelt bij inschrijving, boeking of reservatie en de checkbox met vermelding “Ik ga akkoord met de 
algemene voorwaarden” aanvinkt, gaat hij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop SPORTY deze gegevens verzamelt 
en verwerkt zoals hierna beschreven. 
 
SPORTY verzamelt persoonsgegevens aan de hand van de informatie die door de inschrijver of deelnemer wordt 
verstrekt in het kader van de haar toevertrouwde opdracht of wanneer de klant/de inschrijver of deelnemer de 

formulieren of zijn persoonlijke account op de website invult. 
 
SPORTY gebruikt enkel die gegevens welke nodig zijn om een zo goed mogelijke dienstverlening te garanderen en deze 
gegevens worden door haar geregistreerd en bijgehouden.  
 
De opgave van de door SPORTY opgevraagde persoonsgegevens is noodzakelijk en verplicht om te kunnen gebruik 
maken van de door SPORTY aangeboden diensten. 
 
De gegevens welke verzameld worden zijn deze van welke toelaten een lid of deelnemer aan een activiteit te 
identificeren. 
 



 

 

Hieronder vallen contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres; betalingsgegevens (BTW-nummer 
en bankrekeningnummer), desgevallend een foto, gegevens van de werkgever en alle andere gegevens welke toelaten 
een inschrijver of deelnemer met zekerheid te identificeren. 
 
SPORTY kan daarnaast ook andere, gevoeligere, gegevens verzamelen, wanneer deze dienstig zijn voor de behandeling 
van de haar toevertrouwde opdracht. 
 
Zo kunnen genetische of medische gegevens, financiële gegevens, foto's, gegevens m.b.t. de familiale situatie, etnische 
achtergrond, seksuele geaardheid, nummerplaten voertuigen, biometrische gegevens met het oog op de unieke 
identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid … verzameld worden. 
 
Dit gebeurt enkel in zoverre dit nodig is in het kader van indien deze nodig zijn voor een behoorlijke uitoefening van aan 
SPORTY toevertrouwde taken, of met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting of ter bescherming van vitale belangen en onder de voorwaarden voorzien in artikel 9 AVG. 
 
2. Doel van de gegevensverwerking en herkomst van de gegevens: 
 
SPORTY verzamelt gegevens met het oog op een correcte uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht 
(overeenkomst), op basis van de informatie welke haar in het kader van deze opdracht wordt verstrekt door de klant / de 
inschrijver of deelnemer. 
 
De persoonsgegevens worden bekomen via: 
 

 De betrokken personen, welke hun eigen persoonsgegevens meedelen 

 De inschrijver of deelnemer, welke de gegevens van zijn familieleden (volwassenen en minderjarige kinderen) 
of andere relevante personen meedeelt 

 
SPORTY verwerkt die persoonsgegevens welke noodzakelijk en/of ter zake dienend zijn voor de uitvoering van de 
overeenkomst met de klant/de inschrijver of deelnemer en voor de organisatie van de activiteiten waarvoor de klant/de 
inschrijver of deelnemer kan inschrijven. 
 
Daarnaast verwerkt SPORTY ook die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan op haar rustende 
wettelijke verplichtingen of om haar belangen als verwerkingsverantwoordelijke behartigen. 
 
De meegedeelde persoonsgegevens worden door SPORTY gebruikt in het kader van de opvolging van  de  inschrijvingen, 
het uitvoeren van de inschrijving, boeking of reservatie en het  verstrekken  van  informatie  met  betrekking  tot  de 
activiteiten waarvoor is ingeschreven, alsmede voor de organisatie van deze activiteiten. Tevens worden deze gegevens 
gebruikt om inschrijvers en deelnemers te informeren omtrent toekomstige activiteiten en om nieuwbrieven te versturen. 
 
Nadat de inschrijver of deelnemer een inschrijving, boeking of reservatie heeft geplaatst, kan SPORTY – voor zover de 
inschrijver of deelnemer dit uitdrukkelijk heeft aanvaard - het opgegeven e-mailadres ook gebruiken om informatie toe 
te sturen over haar diensten of activiteiten.  
 



 

 

Indien de inschrijver of deelnemer geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten of activiteiten van SPORTY wenst 
te ontvangen, kan hij zich op elk moment uitschrijven door SPORTY een e-mail te sturen op het e-mailadres: 
info@sportyvzw.be. 
 
Toegang tot de verzamelde gegevens is strikt voorbehouden voor bestuursleden en medewerkers van SPORTY en dit 
slechts met betrekking tot de gegevens die nodig zijn voor het volbrengen van hun taken. 
 
De gegevens kunnen – indien nodig – worden doorgegeven aan de organisaties waarmee SPORTY samenwerkt om haar 
activiteiten te organiseren (b.v. de verhuurder van accommodaties, de verzekeraar). Daarnaast heeft SPORTY het recht 
om de meegedeelde persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek. De 
gegevens kunnen door SPORTY eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte. 
 
De gegevens die SPORTY verzamelt kunnen enkel gebruikt worden voor andere, hierboven niet voorziene doeleinden, 
mits zij de personen aan wie deze gegevens toebehoren voorafgaand informeert. Hierbij krijgt deze de mogelijkheid om 
zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze nieuwe doeleinden. 
 
SPORTY gebruikt de persoonsgegevens NIET voor marketingdoeleinden, maar wel voor informatiedoeleinden en het 
verzenden van nieuwsbrieven of mailings, waarbij klanten/inschrijvers/deelnemers geïnformeerd worden over het 
aanbod aan activiteiten. 
 
3. Wijze waarop de gegevens verwerkt, bewaard en beveiligd worden: 
 
SPORTY maakt gebruik van software van het type Lassy en SIS en van de diensten van interne medewerkers voor IT-
ondersteuning en beveiliging, welke de verzamelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende 
Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.  
 
Eventuele overeenkomsten met externe verwerkers zullende nodige garanties betreffende de vertrouwelijkheid van de 
persoonsgegevens bevatten en conform aan de privacywetgeving zijn. 
 
De gegevens worden bijgehouden op elektronische wijze via het programma Lassy en SIS. Om dataverlies te voorkomen 
worden deze gegevens ook als back-up bewaard, zowel intern als in de Cloud. Indien nodig worden deze gegevens 
bijgehouden in papieren versie. 
 
Toegang tot de verzamelde gegevens is strikt voorbehouden voor bestuursleden en medewerkers van SPORTY en dit 
slechts met betrekking tot de gegevens die nodig zijn voor het volbrengen van hun taken. 
 
Het staat SPORTY vrij om in de toekomst te kiezen voor andere providers en dienstverleners dan deze welke hierboven 
vermeld worden, waarbij van nieuwe dienstverleners m.b.t. gegevensverwerking zal worden geëist dat deze zich 
confirmeren aan de geldende regelgeving, zowel Europees als nationaal inzake de bescherming van persoonsgegevens. 
In hoofde van SPORTY gaat het hier om een inspanningsverbintenis. 
 



 

 

SPORTY levert hierbij alle redelijke inspanningen om de bewaarde persoonsgegevens te beveiligen en zal u onverwijld 
verwittigen, mochten er zich terzake een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens voordoen met een hoog risico 
voor uw rechten en vrijheden. 
 
4. Meedelen van gegevens aan derden: 
 
In bepaalde omstandigheden kan SPORTY genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens aan derden mee te delen. In dat geval 
zal SPORTY alles in het werk stellen opdat deze derden eveneens alle terzake geldende verplichtingen m.b.t. 
persoonsgegevensverwerking respecteren, zonder dat in hoofde van SPORTY sprake kan zijn van een 
resultaatsverbintenis. 
 
Tevens bestaat de mogelijkheid dat SPORTY op grond van een wettelijke verplichting of een bevel van overheidswege 
uw persoonsgegevens aan derden moet meedelen. 
 
Ook kunnen deze gegevens geheel of gedeeltelijk aan derden worden geopenbaard, wanneer dit noodzakelijk is in het 
kader van de uitvoering van de door de klant/de inschrijver of deelnemer aan SPORTY gegeven opdracht, de uitvoering 
van de overeenkomst, of mits uitdrukkelijke toestemming van de klant/de inschrijver of deelnemer. 
 
Door het geven van een opdracht of het sluiten van een overeenkomst, verleent u in ieder geval de toestemming aan 
SPORTY om uw gegevens aan derden mee te delen voor zover dit dienstig is voor SPORTY om de haar toevertrouwde 
taak uit te voeren. 
 
Verder kan SPORTY gehele of gedeeltelijke inzage in uw persoonsgegevens verlenen aan derden wanneer dit 
noodzakelijk is om haar rechten te vrijwaren. 
 
5. Periode gedurende dewelke uw gegevens bewaard worden: 
 
De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan vijf (5) jaar na de laatste registratie, inschrijving, boeking of 
reservatie van de inschrijver of deelnemer of de betrokken deelnemer. 
 
De persoonsgegevens kunnen ook na het verstrijken van deze termijn worden bewaard wanneer een andere 
bewaarperiode wettelijk verplicht (bv. in het kader van de anti-witwaswetgeving) is of noodzakelijk is ter bewaring of 
wanneer zij in het beheerprogramma gekoppeld zijn aan nog actieve ledenaccounts of reserveringen/inschrijvingen, 
waardoor het onmogelijk is om deze gegevens te verwijderen. 
 
6. Recht op inzage en rechtzetting: 
 
Op eenvoudige vraag per mail aan info@sportyvzw.be kan u inzage krijgen in uw eigen gegevens of deze van uw 
minderjarige kinderen. Deze worden u meegedeeld in een gangbaar formaat (bv. pdf-document). Zo kan u nagaan welke 
persoonsgegevens verwerkt worden. U kan bij deze gelegenheid vagen om onjuiste gegevens te verbeteren of aan te 
vullen. 
 



 

 

U heeft tevens het recht om te weten aan wie deze gegevens worden meegedeeld en voor welke doeleinden dit gebeurt. 
Deze informatie wordt u op eerste verzoek verstrekt. 
 
7. Recht op gegevenswissing: 
 
U heeft het recht om de bewaarde persoonsgegevens te laten wissen wanneer: 

 a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins 
verwerkt; 

 b) u de toestemming waarop de verwerking berust intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is. 

 c) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking 

 d) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn 

 e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht 
neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; 

 f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij 
 
De aanvraag tot verwijdering van uw gegevens kan geweigerd worden op grond van: 

 de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie 

 wettelijke verplichtingen 

 redenen van algemeen belang op gebied van volksgezondheid 

 met het oog op archivering in het algemeen belang, in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek 

 omwille van de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 
 
8. Recht op beperking van de verwerking: 
 
U heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is: 
 

 de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de 
verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; 

 de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en 
verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; 

 SPORTY heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene 
heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

 
Wanneer u de verwerking beperkt, mogen uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt 
worden met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming 
van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang 
voor de Unie of voor een lidstaat. 
Wanneer u een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de 
beperking van de verwerking wordt opgeheven. 
 
9. Recht op overdraagbaarheid: 
 



 

 

De persoon van wie gegevens verwerkt worden heeft het recht om persoonsgegevens die hij heeft verstrekt, te laten 
overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  
 
De gegevens worden overgedragen, binnen een tijdspanne van een maand (verlengbaar met 2 maanden), in een 
gestructureerde gangbare en elektronisch leesbare vorm. Dit kan enkel voor gegevens worden verwerkt via een 
geautomatiseerd procedé en die SPORTY op basis van toestemming of overeenkomst werden verstrekt. 
 
10. Recht van bezwaar: 
 
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende gerechtvaardigde en 
zwaarwichtige redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij SPORTY 
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de door u ingeroepen belangen, 
rechten en vrijheden. 
 
11. Recht op een klacht: 
 
Wanneer u meent een inbreuk vast te stellen bij de verwerking van uw persoonsgegevens kan u een klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit : 
 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
Tel +32 (0)2 274 48 00 
Fax : +32 (0)2 274 48 35 
E-mail : commission@privacycommission.be 
URL: https://www.privacycommission.be 
 
12. Uitoefening van uw rechten: 
 
Teneinde uw bovenvermelde rechten uit te oefenen dient u een geschreven verzoek, per post of via e-mail op het adres 
info@sportyvzw.be aan SPORTY te richten. Dit verzoek moet gedagtekend zijn, voorzien van uw handtekening en dient 
steeds vergezeld te zijn van een kopie van voor- en achterzijde van uw identiteitskaart. 
 
Een gegrond verzoek dat aan deze voorwaarden voldoet wordt in principe door SPORTY ingewilligd binnen de maand, 
te rekenen vanaf de ontvangst, tenzij het verzoek complex is, of technische problemen de uitvoering ervan verhinderen. 
 
Wanneer SPORTY uw verzoek ongegrond bevindt, deelt zij u dit eveneens binnen de maand mee, waarna u het recht 
heeft om desgevallend een klacht in te dienen conform punt 11 van deze privacyverklaring. 
 
 
13. Toestemming: 
 
De onderschrijver verklaart kennis te hebben genomen van het bovenstaande en geeft SPORTY de toestemming om 
zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken in het kader van de verwerkingsdoeleinden. 
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